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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 0026022-30.2007.815.0011
ORIGEM               : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR            :  Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)     : Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda
ADVOGADO(A/S): Ramona Porto Amorim Guedes
APELADO(A/S)    : Alan Douglas Poole
ADVOGADO(A/S) :Valdeni Ataíde da Silva

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação  Cível  –  Ação ordinária  de  dano
moral  e  material  –  Plano  de  saúde  –
Internação  em  hospital  –  Urgência  e
Emergência  –  Prazo  de  Carência  –
Negativa  de  cobertura  –  Abusividade  –
Interpretação  favorável  ao  consumidor  –
Cobertura de despesa – Obrigação de arcar
com  os  custos  observado  os  termos  do
contrato  –  Reforma  –  Descontar
coparticipação – Dano moral – Inexistência
de  mero  aborrecimento  –  Configuração  –
Devolução -  Provimento parcial.

- As cláusulas limitadoras de direitos devem
ser  interpretadas  favoravelmente  ao
segurado. Intelecção do art. 47, do Código
de Defesa do Consumidor.

– É entendimento consolidado no Superior
Tribunal  de  Justiça  que  o  período  de
carência contratualmente determinado pelos
planos de saúde,  não prevalece diante de
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situações emergenciais graves.

-  O pagamento  integral  do  valor  disposto
pela parte autora, sem observar os termos
pactuados  entre  as  partes,  feriria
gravemente  o  equilíbrio  financeiro  do
contrato.

-  É  pacífico  no  STJ  que  a  injustificada
recusa, pelo plano de saúde,  de cobertura
de procedimento necessário  ao tratamento
do segurado gera dano moral.

—  O  dano  moral  se  configura  pela  dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação
experimentados  pela  vítima,  por
conseguinte,  seria  absurdo,  até  mesmo,
impossível  que  se  exigisse  do  lesado  a
prova  do  seu  sofrimento.  Desse  modo,
restado  provado  nos  autos  o  evento
danoso, estará demonstrado o dano moral,
uma vez que este  ocorre  "in  re  ipsa",  ou
seja, decorre do próprio fato ilícito.

– O propósito do valor  indenizatório  a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular  a  prática  desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por ser responsável pelo ato que foi a causa
de pedir nesta ação indenizatória, e reparar
o  dano  sofrido  por  aquele  que  não  deu
causa ao evento danoso.

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  parcial  à
apelação, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl.246.

R E L A T Ó R I O
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Cuida-se de Ação de indenização por dano
material  e  moral   promovida  por  ALAN  DOUGLAS  POOLE em  face  de
UNIMED CAMPINA GRANDE -  COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em apertada síntese, aduziu o autor que é
usuário do plano de saúde da promovida desde 30.11.2006, tipo individual,
UNIVIDA BÁSICO nº 10395, mas que ao necessitar dos serviços na cidade do
Rio de Janeiro, teve a cobertura negada, sob a alegação de que não tinha
cumprido o prazo de carência.

Afirmou,  ainda,  que  diante  do  quadro  de
urgência  que  necessitava  de  uma  imediata  internação  e  da  negativa  de
internação,  teve  que  fazer  uso  dos  serviços  de  unidade  móvel,  para  se
descolocar do Hospital São Lucas para outra unidade hospitalar, arcando o
ônus.

Dessa forma, pugnou pelo ressarcimento a
título de prejuízo material  dos valores despendidos, bem como indenização
por  danos  morais  em  razão  dos  transtornos  ocasionados  em  razão  da
negativa da assistência médico-hospitalar por parte da promovida.

Devidamente citada, a promovida contestou
a ação,  aduzindo, preliminarmente, a decadência do direito perseguido. No
mérito,  alegou  que  não  tem qualquer  responsabilidade  sob  a  remoção  do
paciente para qualquer estabelecimento, haja vista que o Hospital São Lucas
tinha plena condições de atender o autor. Asseverou, ainda, não ser caso de
enquadramento em situação de emergência (fls. 45/61). 

Impugnação à contestação às fls. 67/75.

Em sentença exarada às fls. 99/101, a MM.
Juíza “a quo” acolheu a preliminar arguida na contestação e, por conseguinte,
declarou extinto o processo com julgamento do mérito, em face da decadência
do direito de ação do promovente. Condenou a parte ré no pagamento das
custas processuais e verbas honorárias advocatícia no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de apelação às fls. 103/108.

Devidamente  intimada,  a  recorrida
apresentou contrarrazões às fls. 112/116.

Às fls.  138/143,  a  2ª  Câmara  Cível  deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  decidiu  pelo  afastamento  da  prejudicial  de
decadência, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de
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origem, a fim de que outra decisão fosse proferida, alcançando toda a matéria
de mérito suscitada na demanda.

A Unimed Campina Grande Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda interpôs recurso especial às fls. 146/155, o qual não foi
admitido pelo então presidente deste Tribunal de Justiça, conforme observa-
se às fls. 174/175.

Às fls.  187/192,  a MM. Juíza monocrática
julgou procedente os pedidos na forma do art. 269, inc. I, do CPC. Condenou
a promovida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título
de danos morais causados ao autor, acrescido de juros de mora de 1% (um
por  cento)  e  correção  monetária,  ambos  atualizados  a  partir  da  sentença.
Condenou,  ainda,  ao  pagamento  da  quantia  de  R$  11.569,55  (onze  mil
quinhentos  e  sessenta  e  nove  reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  pelos
danos materiais suportados pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) a partir da citação e correção monetária fluente do evento danoso.
Condenou,  por  fim,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios,  estes  fixados  em 15  % (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.

Inconformada,  a  demandada  apresentou
apelação às fls. 195/217, aduzindo que dispõe no contrato que o usuário em
seu período de carência terão assegurados tratamento ambulatoriais,  e não
internação.  Asseverou,  também,  que  não  tem  responsabilidade  sobre  a
remoção do paciente para qualquer estabelecimento, seja ele conveniado ou
não,  se  o  mesmo  possuía  condições   suficientes  para  o  atendimento  do
recorrido. Alegou, ainda, que o autor ao procurar o polo passivo optou por um
contrato do tipo plano ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia – enfermaria –
com coparticipação, sem direito a acompanhante.  Ocorre que o autor ficou
internado  em  um  apartamento  com  acompanhante  em  hospital  não
conveniado. Dessa forma, pugnou pelo provimento do apelo, com a reforma
da  r.  sentença  e  total  improcedência  do  pedido.  Caso  não  seja  esse  o
entendimento, requereu a minoração dos danos morais arbitrados.

Devidamente  intimado,  o  apelado  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 224.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se
na íntegra o julgamento de primeiro grau  (fls. 230/235).

É o relatório. 

VOTO
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Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o
autor,  ora apelado, usuária do plano de saúde, precisou urgentemente dos
cuidados médicos na cidade do Rio de Janeiro, pois apresentou quadro de
“insuficiência  cardíaca  descompassada  secundária  a  quadro  de  fibrilação
arterial  aguda,  revestida  com  uso  de  amiodarona  venosa  associada  a
pneumonia comunitária”, situação que reclamava urgência e emergência no
atendimento.

Todavia, a promovida se recusou a custear
o tratamento,  sob a alegação de que no contrato  pelo  qual  o promovente
figura prevê cláusula que fixa período de carência de 180 (cento e oitenta
dias) para a realização de qualquer despesa médica e hospitalar.

Inicialmente,  cumpre frisar que a atividade
de prestação de plano de saúde objeto dos autos está abrangida pelo Código
de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto no art. 3º, § 2º, devendo
suas cláusulas obedecerem às regras dispostas na legislação consumerista, a
fim  de  evitar  eventuais  desequilíbrios  entre  as  partes,  especialmente  em
virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 

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

Súmula 469 do STJ - “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Ademais, ressalte-se que o STJ já decidiu a
respeito  da aplicabilidade da Lei  9.656/98,  que dispõe sobre os planos de
saúde e seguros privados de assistência à saúde, aos contratos de plano de
saúde firmados anteriormente a sua vigência. Confira-se:

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO.  PLANO  DE  SAÚDE.  AIDS.  EXCLUSÃO
DE  COBERTURA.  CLÁUSULA  POTESTATIVA.
PRECEDENTES.PROVIMENTO.
I. É abusiva a cláusula contratual inserta em plano de
assistência à saúde que afasta a cobertura de tratamento
da síndrome de imonudeficiência adquirida (AIDS/SIDA).
II. As limitações às empresas de prestação de serviços de
planos  e  seguros  privados  de  saúde  em  benefício  do
consumidor advindas com a Lei 9.656/98 se aplicam, em
princípio, aos fatos ocorridos a partir de sua vigência,
embora o contrato tenha sido celebrado anteriormente,
porquanto  cuida-se  de  ajuste  de  trato  sucessivo.
Precedente.
III. Recurso especial provido.”
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(REsp 650.400/SP,  Rel.  Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  22/06/2010,
DJe 05/08/2010)

E:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
APOSENTADORIA  DO  BENEFICIÁRIO.
MANUTENÇÃO  DAS  MESMAS  CONDIÇÕES  DE
ASSISTÊNCIA  MÉDICA  E  VALORES  DE
CONTRIBUIÇÃO.  INTERPRETAÇÃO DO ART.  31 DA
LEI 9.656/98.
RECURSO PROVIDO.
1.  Não  obstante  as  disposições  advindas  com  a  Lei
9.656/98,  dirigidas às  operadoras de  planos  e  seguros
privados  de  saúde  em  benefício  dos  consumidores,
tenham aplicação,  em princípio,  aos  fatos  ocorridos  a
partir de sua vigência, devem incidir em ajustes de trato
sucessivo,  ainda  que  tenham  sido  celebrados
anteriormente.
2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31
da Lei  9.656/98,  ainda que com a  nova redação dada
pela Medida Provisória  1.801/99,  é  no sentido de que
deve  ser  assegurada  ao  aposentado  a  manutenção  no
plano de saúde coletivo,  com as  mesmas  condições  de
assistência médica e de valores  de contribuição,  desde
que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá
variar  conforme  as  alterações  promovidas  no  plano
paradigma,  sempre  em  paridade  com  o  que  a  ex-
empregadora tiver que custear.
3. Recurso especial provido.
(REsp  531.370/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  07/08/2012,  DJe
06/09/2012)

Nesse sentido,  o  Ministro  Paulo  de  Tarso
SanSeverino, ao relatar o RESP 1260121/SP assim o ementou:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. COBERTURA.
IMPLANTAÇÃO DE STENT.  IMPRESCINDIBILIDADE
PARA O TRATAMENTO.
EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA
83/STJ.
1.  Embora  a  Lei  9.656/98  não  retroaja  aos  contratos
celebrados  antes  de  sua  vigência,  é  possível  aferir  a
abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa
do Consumidor,  ainda que tenham sido firmados antes
mesmo de seu advento.
2.  Face o entendimento  preconizado por  esta  Corte,  é
abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do
plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o
êxito de tratamento médico.
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3.  Incidência da súmula 83/STJ.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1260121/SP, Rel.  Ministro PAULO DE
TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado
em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

No tocante a alegação da apelante de que
não  pode  realizar  atendimento  hospitalar  e  internação  em  decorrência  da
cláusula expressa do contrato, que fixa o prazo de carência de 180 (cento e
oitenta) dias não merece prosperar. 

O  contrato,  que,  segundo  conceituação,
embora  clássica,  ainda  tem  sido  amplamente  acolhida,  é  o  acordo  de
vontades para o fim de adquirir, resguardar ou extinguir direitos. 

E  exerce  funções  sociais  de  indubitável
relevo.  Entre as aptidões do instituto em apreço, a principal é a de servir de
instrumento  à  harmonização  social,  por  meio  da  mútua  satisfação  de
interesses não coincidentes e, em princípio, até opostos, conciliados através
de um vínculo jurídico assumido espontânea e consensualmente. Além disso,
o contrato é um veículo de circulação da riqueza, sendo, inclusive, um dos
instrumentos mais eficazes da expansão capitalista em sua primeira etapa.

Entretanto,  o  modo  de  encará-lo  vem
gradativamente  sofrendo  profundas  alterações,  e  as  mais  visíveis,  sem
dúvidas, atingem os princípios da autonomia da vontade e da força vinculante
das convenções1. 

Antes,  a manifestação volitiva do contrato
vinculava  as  partes  de  forma  indissolúvel  e  até  extremada,  a  ponto  da
inadimplência já ter sido punida com a liberdade e até com própria a vida. 

Felizmente,  avançou-se  e  do  conjunto  de
razões históricas para isso se destaca a constatação de que, em inúmeras
oportunidades, a igualdade entre os pactuantes, também princípio regente da
espécie,  é  apenas  formal  e  não  material.  Adota-se,  para  tal  conclusão,  o
critério econômico-financeiro. O menos afortunado, precisando adquirir bens
junto ao mais rico, detentor dos meios de produção, submetia-se às cláusulas
impostas por este, sem nenhuma chance de barganha. 

Por esse motivo, no tocante à autonomia da
vontade,  concedeu-se ao juiz as prerrogativas de aferir,  caso a caso, se a
igualdade entre as partes está sendo substancialmente respeitada e de, em
caso negativo, restabelecer, via prestação jurisdicional, o equilíbrio da relação.

1 “Pacta Sunt Servanda”
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O magistrado, nesse mister, alicerçar-se-á no fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

Já a obrigatoriedade das convenções, que,
em sua concepção original, tinha o contrato como um vínculo inquebrantável,
foi paulatinamente suavizada, processo no qual ocupou papel de vanguarda a
cláusula  “rebus  sic  stantibus”,  consoante  a  qual  fatos  extraordinários  e
imprevisíveis que tornem o cumprimento do pacto excessivamente onerosa
para  um  dos  contratantes  pode  ensejar  sua  revisão  de  modo  a  atingir  o
reequilíbrio,  se  possível,  ou,  em  caso  extremo,  até  sua  rescisão.
Conseqüência a tudo isso, tem-se que o vínculo firmado entre os contratantes
deixou de ser algo atinente apenas a eles para se tornar de interesse social.

Fixados esses parâmetros gerais, constata-
se que o veredicto atacado,  em lugar de ofender o “pacta sunt  servanda”,
imprime-lhe o exato sentido hodiernamente conferido ao instituto.

Afinal,  não se pode desconhecer que, em
tema de saúde, se, por um lado, a Norma Ápice outorga à iniciativa privada a
liberdade de prestar tal modalidade de serviço (art. 199), por outro, além de
elencá-lo como direito de todos (art. 196), submete o exercício de qualquer
atividade  econômica  a  princípios,  dentre  os  quais,  inclui-se  a  defesa  do
consumidor, também erigida a direito fundamental individual (art. 5º, XXXII c/c
art. 170, IV, CF/88). Aliás, no que foi seguida pela Lei nº. 8.078/90 (art. 6º, V).
E, como não poderia deixar de ser, a própria lei de regência dos planos de
saúde (art. 3º, da Lei nº. 9.656/982), reconhece expressamente a incidência do
Código de Defesa do Consumidor nessas avenças.

Analisando os autos, vê-se que,  realmente,
restou comprovado nos autos que o apelado foi  internado no hospital  com
quadro  de  insuficiência  cardíaca  descompensada  secundária  a  quadro  de
fibrilação atrial aguda, revertida com uso de amiodarona venosa associada a
Pneumonia comunitária.

O Superior  Tribunal de Justiça, já decidiu,
em casos análogos, que o período de carência contratualmente determinado
pelos  planos  de  saúde,  não  prevalece  diante  de  situações  emergenciais
graves. Veja-se:

SEGURO  DE  SAÚDE.  RECURSO  ESPECIAL.
APRECIAÇÃO  ACERCA  DE  VIOLAÇÃO  À

2“Art. 3º. Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, no que
couber, as disposições expressas nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.080,
de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP,
ouvido, obrigatoriamente, o órgão instituído nos termos do art. 6o desta Lei, ressalvado o
disposto  no inciso  VIII,  regulamentar  os  planos  privados  de  assistência  à  saúde,  e  em
particular dispor sobre:”. 
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RESOLUÇÃO.  DESCABIMENTO.  NATUREZA  DA
RELAÇÃO  JURÍDICA.  CONSUMO.   PRAZO
CONTRATUAL  DE  CARÊNCIA  PARA  COBERTURA
SECURITÁRIA.  POSSIBILIDADE.   CONSUMIDOR
QUE, MESES APÓS A ADESÃO DE SEU GENITOR AO
CONTRATO DE SEGURO,  VÊ-SE ACOMETIDO POR
TUMOR  CEREBRAL  E  HIDROCEFALIA  AGUDA.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL.  SITUAÇÃO-LIMITE
EM  QUE  O  BENEFICIÁRIO  NECESSITA,  COM
PREMÊNCIA,  DE  PROCEDIMENTOS  MÉDICOS-
HOSPITALARES  COBERTOS  PELO  SEGURO.
INVOCAÇÃO DE CARÊNCIA.
DESCABIMENTO,  TENDO  EM  VISTA  A  EXPRESSA
RESSALVA CONTIDA NO ARTIGO 12,V, ALÍNEA "C",
DA LEI 9.656/98 E A NECESSIDADE DE SE TUTELAR
O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
1.  "Lídima  a  cláusula  de  carência  estabelecida  em
contrato  voluntariamente  aceito  por  aquele  que
ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento,
todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância
excepcional, constituída por necessidade de tratamento
de  urgência  decorrente  de  doença  grave  que,  se  não
combatida  a  tempo,  tornará  inócuo  o  fim  maior  do
pacto  celebrado,  qual  seja,  o  de  assegurar  eficiente
amparo  à  saúde  e  à  vida".  (REsp  466.667/SP,  Rel.
Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA
TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174) 
2.  Diante do disposto no artigo 12 da Lei 9.656/98, é
possível a estipulação contratual de prazo de carência,
todavia  o  inciso  V,  alínea  "c",  do  mesmo  dispositivo
estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para
cobertura dos casos de urgência e emergência.
3.  Os  contratos  de  seguro  e  assistência  à  saúde  são
pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa
duração,  informados pelos princípios consumeristas da
boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo
de  assegurar  ao  consumidor,  no  que  tange  aos  riscos
inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo
necessário de seu parceiro contratual.
4.  Os  artigos  18,  §  6º,  III,  e  20,  §  2º,  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  preveem  a  necessidade  da
adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa
que  o  Consumidor  tem  de,  em  caso  de  pactuação  de
contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não
ficar desamparado, no que tange à procedimento médico
premente e essencial à preservação de sua vida.
5. Portanto, não é possível a Seguradora invocar prazo
de  carência  contratual  para  restringir  o  custeio  dos
procedimentos de emergência, relativos a tratamento de
tumor cerebral que acomete o beneficiário do seguro.
6.  Como se  trata  de  situação-limite  em que  há  nítida
possibilidade de violação ao direito fundamental à vida,
"se o juiz não reconhece, no caso concreto, a influência
dos  direitos  fundamentais  sobre  as  relações  privadas,
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então  ele  não  apenas  lesa  o  direito  constitucional
objetivo,  como  também  afronta  direito  fundamental
considerado como pretensão em face do Estado, ao qual,
enquanto órgão estatal,  está obrigado a observar".(RE
201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/
Acórdão:  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,
julgado  em  11/10/2005,  DJ  27-10-2006  PP-00064
EMENT  VOL-02253-04  PP-00577  RTJ  VOL-00209-02
PP-00821) 7. Recurso especial provido para restabelecer
a sentença.
(REsp  962.980/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012,
DJe 15/05/2012)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INADMISSÃO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  SAÚDE.  COBERTURA.
CLÁUSULA  LIMITADORA  DE  INTERNAÇÃO
HOSPITALAR  -  UTI.  RECONHECIDA  SITUAÇÃO
EMERGENCIAL.  CARÊNCIA.INADMISSIBILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRAÇÃO
DO ENUNCIADO N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg  no  Ag  1321321/PR,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 29/02/2012)

Ainda:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.
PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS  GRAVES.  NEGATIVA  DE
COBERTURA INDEVIDA.
I -  Na linha dos precedentes desta Corte, o período de
carência  contratualmente  estipulado  pelos  planos  de
saúde,  não  prevalece,  excepcionalmente,  diante  de
situações  emergenciais  graves  nas  quais  a  recusa  de
cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser
do negócio jurídico firmado.
II - No caso dos autos o seguro de saúde foi contratado
em 27/10/03 para começar a viger em 1º/12/03,  sendo
que,  no  dia  28/01/04,  menos  de  dois  meses  depois  do
início da sua vigência e antes do decurso do prazo de
120  dias  contratualmente  fixado  para  internações,  o
segurado  veio  a  necessitar  de  atendimento  hospitalar
emergencial,  porquanto,  com  histórico  de  infarto,
devidamente  informado  à  seguradora  por  ocasião  da
assinatura  do  contrato  de  adesão,  experimentou  mal
súbito que culminou na sua internação na UTI.
III - Diante desse quadro não poderia a seguradora ter
recusado cobertura, mesmo no período de carência.
IV - Recurso Especial provido.
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(REsp  1055199/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  03/05/2011,  DJe
18/05/2011)

Ademais, a essência do contrato de plano
de saúde é o atendimento das necessidades do consumidor, seja no campo
médico, seja no hospitalar.

No tocante à alegação do apelante de que
não  tem  responsabilidade  sobre  a  remoção  do  paciente  para  qualquer
estabelecimento,  uma  vez  que  o  Hospital  São  Lucas  possuía  meios
suficientes para o atendimento do recorrido, não merece prosperar, posto que
diante da recusa do plano em atender o paciente, o  Hospital São Lucas se
negou  prestar  os  serviços  particulares,  com  receio  de  não  receber  o
pagamento.

É  lógico  que  se  o  Hospital  não  tivesse
negado atendimento ao ora apelado, jamais ele iria optar em situação total de
desespero e diante do quadro de saúde em que se encontrava, ainda ter que
se  preocupar  com a  transferência  para  outro  Hospital  mediante  uma  UTI
Móvel.

Dessa  forma,  o  apelante  deve  ser
responsabilizado pelo pagamento da UTI Móvel para o outro estabelecimento
já que se negou a arcar com os serviços no Hospital conveniado em que o
paciente, ora apelado, estava.

Além disso, em relação aos valores pagos
pelo apelante no atendimento de emergência, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que:

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.
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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)

E:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
DESPESAS.  EMERGÊNCIA.  REDE  NÃO
CONVENIADA.  EMERGÊNCIA.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.  I.  "O  reembolso  das  despesas
efetuadas pela internação em hospital  não conveniado,
pelo valor equivalente ao que seria cobrado por outro da
rede, pode ser admitido em casos especiais (inexistência
de  estabelecimento  credenciado  no  local,  recusa  do
hospital conveniado de receber o paciente, urgência da
internação  etc.)"  (RESP  267.530/SP,  Rel.  Min.  Ruy
Rosado  de  Aguiar,  Quarta  Turma,  unânime,  DJ:
12/03/2001). II. Concluindo as instâncias ordinárias pela
emergência na situação, o reexame da questão esbarra
no que diz o verbete n.  7,  da Súmula desta Corte.  III.
Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 809.685; Proc.
2006/0000467-5;  MA;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Aldir
Guimarães  Passarinho  Junior;  Julg.  14/12/2010;  DJE
17/12/2010).

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
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:
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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

Diante  da  situação,  outra  alternativa  não
restou o autor, senão a de arcar com o pagamento para o seu atendimento,
ante a emergência configurada, bem como o que estava em risco era o bem
maior da vida, necessitando de procedimento  eficaz para a garantia da sua
saúde.

Por tais razões, a Unimed Campina Grande
Cooperativa  de  Trabalho  Médico  deve  pagar/reembolsar  o  valor  da
internação e tratamento médico que se submeteu a paciente, considerando
que se trata de procedimento coberto pelo plano.

No  entanto,  em  relação  ao  valor  do
ressarcimento,  observa-se  que  deve  levar  em  consideração  os  serviços
contratados com o plano de saúde, devendo ser descontado os valores da
coparticipação,  observando  os  procedimentos  que  estão  isentos  de
coparticipação, de acordo com o contratado entre as partes, pois necessário
também assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde.
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Em relação à alegação de que o valor a ser
ressarcido  deveria  ser  o  contratado  pelo  apelado,  ou  seja,  o  plano
ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia – enfermaria – com coparticipação,
conforme cláusula 4.1, também assiste razão.

À  fl.  34,  observa-se  que  o  apelado  ficou
internado em apartamento com direito a acompanhante com café da manhã, o
que não teria direito pelo seu plano contratado.

Assim,  o  pagamento  integral  do  valor
disposto  pela  parte  autora  feriria  gravemente  o  equilíbrio  financeiro  do
contrato.

Por  tais  razões,  merece  reforma  a  r.
sentença para que a condenação da promovida seja descontado os valores
de  coparticipação,  em  que  o  apelado  não  tem  isenção,  bem  como  seja
ressarcido  apenas  em  relação  a  diária  no  valor  da  enfermaria  sem
acompanhante.

Em  casos  análogos,  os  Tribunais  Pátrios
assim decidiram:

RECURSO  INOMINADO  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE
-INDEVIDA  NEGATIVA  DE  COBERTURA  -
TRATAMENTO  P  ARTICULAR  -  REEMBOLSO
LIMITADO AOS VALORES PAGOS PELO PLANO DE
SAÚDE  À  REDE  CONVENIDA.  1  -  NO  CASO  SOB
EXAME,  O  AUTOR  REALIZOU  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO  PARA  APLICAÇÃO  DE  INJEÇÕES  DO
MEDICAMENTO  DENOMINADO  AVASTIM  (FLS.
26/SS), PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR
DEGENERATIVA, RELACIONADA À IDADE, PARA O
QUAL  A  APELANTE  NÃO  DEMONSTROU  HAVER
EXCLUSÃO  CONTRATUAL.  2  -  SEGUNDO  A  ANS  -
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPL EMENTAR, É
OBRIGATÓRIA A COBERTURA DE CIRURGIA PARA
TRATAR  DISTÚRBIOS  VISUAIS,  DE  ACORDO  COM
AS REGRAS DA LEI Nº 9656/98. 3 -  OS VALORES A
SEREM  REEMBOLSADOS  PELO  PLANO  DE
SAÚDE  LIMITAM-SE  ÀQUELES  PAGOS  À  REDE
CONVENIADA  PARA  REFERIDO  TRATAMENTO,
NÃO  HAVENDO  COMO  OBRIGAR  A  APELANTE
AO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL, POIS O
SEGURADO  NÃO  PODE  SIMPLESMENTE
REALIZAR  TRATAMENTO  P  ARTICULAR  E
DEPOIS  POSTULAR  JUDICIALMENTE  O
REEMBOLSO DO VALOR TOTAL DAS DESPESAS
MÉDICAS. 4 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-DF  -  ACJ:  743804420088070001  DF  0074380-

14



                                                                              Apelação Cível nº 0026022-30.2007.815.0011    

44.2008.807.0001, Relator: ARLINDO MARES, Data de
Julgamento:  25/08/2009,  SEGUNDA  TURMA
RECURSAL  DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS  E
CRIMINAIS DO DF,  Data de Publicação: 29/09/2009,
DJ-e Pág. 163, undefined)

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA DE VALORES  C/C DECLARATÓRIA DE
ABUSIVIDADE  DE  CLÁUSULA  E  INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER
DE  RETO.  COBERTURA  DE  DESPESAS  DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CIDADE DISTINTA
DA ÁREA  .  DE  ATUAÇÃO  DO PLANO  DE SAÚDE.
RECUSA.  TÉCNICA  CIRÚRGICA  MAIS  AVANÇADA.
OBRIGAÇÃO  DE  ARCAR  COM  OS  CUSTOS  DA
CIRURGIA  NO  LIMITE  DA  TABELA  PRATICADA.
DANO  MORAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10 por
cento DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.
- Embora devido o reembolso, pelo plano de saúde, das
despesas  realizadas  pelo  paciente,  nos  casos  em  que
aquele não reúne condições ideais para realização de
determinado procedimento coberto, também não se pode
quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
condenando-se  a  operadora  de  saúde  a  arcar  com
valores superiores aos que normalmente pratica e que
são  levados  em  conta,  quando  do  cálculo  da
mensalidade  paga  pelos  clientes.  -  O  simples
inadimplemento contratual, correspondente à negativa de
cobertura  de  serviço  médico-hospitalar  por  parte  da
empresa  gestora  de  plano  de  saúde,  por  si  só,  não
configura a condenação ao  pagamento de indenização
por danos morais,  visto que, para tanto, não basta um
simples infortúnio, mas, sim, que o dano seja capaz de
causar um abalo psíquico profundo à parte contratada.
TJ-SC,  Apelação  Cível  n.°  2006.021984-1,  relatora
Desembargadora SALETE SILVA SOMMARIVA, julgado
em 06/03/2007. - Os honorários advocatícios, devem ser
fixados atendendo ao grau de zelo  do profissional,  ao
lugar de prestação do serviço, bem como à natureza e
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço,  nos
termos do §32 do art. 20 do CPC. Se cada litigante for
em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles
os  honorários  e  as  despesas  art.  21  do  CPC.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020110276231001 -
Órgão  (4ª  CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DES.ª  MARIA
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES - j. em 21/11/2012
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Em  relação  à  indenização  por  danos
morais, argumentou a irresignante que esta não é devida, pois, na sua ótica,
agiu no exercício regular do seu direito.

Sem razão a parte apelante.

É que,  como melhor  será visto adiante,  o
dano moral ocorre “in re ipsa”,  ou seja, decorre do próprio fato ilícito, sendo,
portanto,  prescindível  a  prova  da  dor,  da  angústia,  da  humilhação
experimentados pela vítima.

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

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.
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De regra,  o dano moral  se configura pela
dor,  sofrimento,  angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima.  Desse
modo, 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, assim, provada esta atitude
ilícita, estará demonstrado o dano moral.

No  caso  em  questão,  o  comportamento
abusivo por parte da operadora do plano de saúde, caracterizada pela injusta
recusa  de  tratamento  da  forma  requerida  pelo  médico  em  situação  de
emergência,  causa aflição psicológica e angústia à vítima, sendo,  portanto,
devida a indenização por danos moral. 

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

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  RECUSA  DA
COBERTURA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
CABIMENTO.
I  -  Em  determinadas  situações,  a  recusa  à  cobertura
médica pode ensejar reparação a título de dano moral,
por  revelar  comportamento  abusivo  por  parte  da
operadora do plano de  saúde que extrapola  o  simples
descumprimento  de cláusula  contratual  ou a  esfera  do
mero  aborrecimento,  agravando  a  situação  de  aflição
psicológica  e  de  angústia  no  espírito  do  segurado,  já
combalido pela própria doença. Precedentes.
II -  Em casos que tais,  o comportamento abusivo por
parte  da  operadora  do  plano  de  saúde  se  caracteriza
pela  injusta  recusa,  não  sendo  determinante  se  esta
ocorreu  antes  ou  depois  da  realização  da  cirurgia,
embora tal  fato possa ser  considerado na análise  das
circunstâncias objetivas e subjetivas que determinam a
fixação do quantum reparatório.
III - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 884.832/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/10/2010,  DJe
09/11/2010)

Em  relação  ao  pleito  de  minoração  do
“quantum” indenizatório,  vê-se  que  o  dano  moral  é  aquele  que  atinge
unicamente a honra e a moral da pessoa, sem causar prejuízos patrimoniais.
Exatamente pela ausência de prejuízo material, difícil se medir sua extensão.
Com efeito, sendo um dano que só atinge a própria pessoa, a repercussão
subjetiva causada pelo ato ilícito pode variar de pessoa para pessoa. Por isso,
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o  julgador  deve  agir  com  enorme  prudência  na  análise  da  extensão  e
quantificação do dano moral.

A propósito do “quantum” indenizatório, este
deve ser fixado conforme apregoam os doutrinadores e julgados superiores.

Sobre o tema, o ilustre  JOSÉ RAFFAELLI
SANTINI3 doutrina que:

“Ao contrário do que alegam os  autores  na  inicial,  o
critério de fixação do dano moral não se faz mediante um
simples cálculo aritmético. O parecer a que se referem é
que  sustenta  a  referida  tese.  Na  verdade,  inexistindo
critérios  previstos  por  lei  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. Verificará as condições das partes, o nível
social,  o grau de escolaridade,  o prejuízo sofrido pela
vítima,  a  intensidade  da  culpa  e  os  demais  fatores
concorrentes  para  a  fixação  do  dano,  haja  vista  que,
costumeiramente, a regra do direito pode se revestir de
flexibilidade para dar a cada um o que é seu.
Nesse  tom,  vale  observar  que  o  valor  arbitrado  na
indenização por dano moral não tem o escopo de gerar
enriquecimento  ilícito  ao  promovente,  mas  sim
proporcionar  uma  compensação  pecuniária  como
contrapartida  pelo  mal  sofrido,  bem  como  punir  o
ofensor  no  intuito  de  castigá-lo  pelo  ato  prejudicial
perpetrado.” 

Nesse sentido, já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se:

ADMINISTRATIVO –  RESPONSABILIDADE – CIVIL
– DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano
buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor,
para  que  não  volte  a  reincidir.  2.  Posição
jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.  3.  Fixação de valor
que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel.: Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.03.2005 p. 214)
– destaquei.

3 Dano Moral, editora De Direito, 1997, pg. 45.
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Pelo que foi  relatado,  deve-se proceder  a
uma verdadeira análise dos elementos objetivos e subjetivos para a correta
fixação do “quantum”.

Assim,  objetivamente,  deve-se  verificar  a
capacidade econômica do ofensor.  A partir  daí, verificar a apuração de um
valor que não constitua causa de enriquecimento ilícito, mas a causar uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.

No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se que negativa de cobertura de internação do apelante no hospital
ficou restrito ao paciente e seus familiares, o que denota o desconhecimento
da sociedade sobre este ato.

Em relação à intensidade do sofrimento da
apelada, mostra-se ter sido de imensa falta de respeito, dor e angústia.

Portanto, o propósito do valor indenizatório
a ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e
sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma  sanção
pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta ação indenizatória,  e reparar o dano sofrido por aquele que não deu
causa ao evento danoso.

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que o valor relativo aos
danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende às realidades
da vida e às peculiaridades do caso vertente, bem como respeita os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto,  DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao  apelo,  no  sentido  de  que  a  condenação  da  promovida  em
relação  as  despesas  referentes  ao  procedimento  médico  e  hospitalar,
submetido pelo autor, seja descontado o valor da coparticipação, em relação
aquilo  que  o  apelado  não  tem isenção,  bem como seja  pago  a  diária  do
hospital  com  base  de  valor  de  enfermaria  sem  direito  a  acompanhante,
conforme contratado entre as partes,  tudo a ser apurado em liquidação de
sentença, mantendo os índices de atualização “a quo” e os demais termos da
r. sentença.

      É como voto.
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Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena em substituição
ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves
do Egito de Araújo Duda Ferreira.

 Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho

Juiz convocado
Relator
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