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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008757-39.2012.815.0011 — 9ª Vara Cível de Campina Grande
Relator : Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante       : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado      : Luiz Augusto Crispim Filho, Felipe Ribeiro Coutinho, André Luiz Cavalcanti 
Cabral e Marcelo Wieck Pogliese.
Apelado         : Paulo Francisco de Oliveira.
Advogado      : Maria Domitilia Ramalho.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PLANO DE 
SAÚDE — PAGAMENTO EM DUPLICIDADE QUANTO AO MÊS 
DE JANEIRO/2012 — NÃO ENVIO DO BOLETO REFERENTE AO 
MÊS  DE  FEVEREIRO  —  ADIMPLEMENTO  DA  PARCELA  DE 
MARÇO — RECUSA INDEVIDA AO ATENDIMENTO NO MÊS DE 
ABRIL — OFENSA AO ART. 13,  §  ÚNICO, II  DA LEI 9656/98 — 
VEDAÇÃO  À  SUSPENSÃO  UNILATERAL  DO  CONTRATO  — 
INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS E AUSÊNCIA 
DE  NOTIFICAÇÃO  AO  SEGURADO  —  DANO  MORAL 
CONFIGURADO  —  ABALO  PSICOLÓGICO  —  PRECEDENTES 
DO STJ — DESPROVIMENTO DO RECURSO.

— Nos termos do art.  13,  §  único,  II,  da  Lei  9656/98,  é  vedada: “a 
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento  da  mensalidade  por  período  superior  a  sessenta  dias,  
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde  
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo 
dia de inadimplência”.

— O dispositivo legal acima ressalva impossibilidade de suspensão dos 
serviços médicos em caso de não pagamento inferior a sessenta dias.  Se 
superior  a  este  prazo,  deve  a  empresa  notificar  o  segurado  acerca  da 
interrupção até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu no 
caso concreto. Assim, ainda que o sistema da apelante não tenha detectado o 
pagamento duplicado no mês de janeiro/2012, para se fazer o abatimento na 
parcela  seguinte,  o  documento  de  fl.  48,  trazido  aos  autos  pela  própria 
apelante,  demonstra  que  a  mensalidade  de  março  já  constava  como 
“totalmente paga”, em 29/03/2012, logo, a recusa no atendimento ocorrida 
em 05/04/2012, mostra-se totalmente indevida e abusiva, posto que inferior 
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ao aludido prazo. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  – 
Cooperativa  de  Trabalho  Médico, contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  9ª  Vara  Cível  de 
Campina Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Paulo Francisco 
de Oliveira, que julgou procedente o pedido autoral.

Aduz o autor, em suma, que efetuou o pagamento da mensalidade referente 
ao mês de janeiro/2012, por equívoco, em duplicidade, vez que a promovida deixou de enviar o 
boleto concernente a fevereiro/2012. Ocorre que, em 05/04/2012, o autor sentiu-se mal e precisou 
de serviços médicos, porém, ao se dirigir ao Pronto Socorro da cidade de Campina Grande/PB, 
houve  recusa  no  atendimento  do  autor,  sob  a  alegação  de  inadimplência.  Em  virtude  do 
constrangimento sofrido, ajuizou a presente ação indenizatória.

O magistrado a quo (fls. 59/60) julgou procedente pleito indenizatório para 
condenar  a  promovida  ao  pagamento  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  pelos  danos  morais 
suportados, corrigidos pelo INPC, a contar desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. 
desde a citação. Condenou, ainda, o suplicado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados 
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da indenização.

Em suas razões recursais (fls.61/70), a apelante alega que agiu no exercício 
regular de um direito, apenas cumprindo as cláusulas contratuais, não havendo, por isso, que se 
falar em ato ilícito indenizável. Por fim, requer o provimento do apelo, ou, acaso seja mantida a 
condenação, a redução da a verba honorária.

Contrarrazões apresentadas às fls. 76/79.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-
se a sentença em todos os seus termos (fls. 85/91).

É o relatório. 

VOTO

Em termos  objetivos,  o  autor  (recorrido),  usuário  dos  serviços  médicos 
hospitalares  prestados  pela  empresa  ré  há  vários  anos,  efetuou  o  pagamento  da  mensalidade 
referente ao mês de janeiro de 2012 na data correta, todavia, no mês seguinte, a promovida deixou 
de  enviar  o  boleto  concernente  a  fevereiro/2012,  quando  então  o  promovente  utilizou 
equivocadamente o boleto anterior (janeiro) para pagá-lo, realizando assim um pagamento dúplice.

Em março daquele ano, o suplicante recebeu uma notificação, apontando 
atraso no pagamento do mês anterior, momento em que percebeu seu equívoco e imediatamente o 
comunicou à promovida, que se prontificou em resolver a situação.
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Ocorre que, em 05/04/2012, o autor sentiu-se mal, precisando de serviços 
médicos, porém, ao se dirigir ao Pronto Socorro da cidade de Campina Grande/PB, houve recusa no 
atendimento do autor, sob a alegação de inadimplência. Em virtude do constrangimento sofrido, 
bem como da recusa indevida, posto que não estava inadimplente, o promovente ajuizou a presente 
ação indenizatória.

Por sua vez, a empresa prestadora de serviços médico-hospitalares  alega 
que  agiu  no  exercício  regular  de  um  direito,  apenas  cumprindo  as  cláusulas  contratuais,  não 
havendo, por isso, que se falar em ato ilícito indenizável. Por fim, requer o provimento do apelo, ou, 
acaso seja mantida a condenação, a redução da a verba honorária.

Dirimindo a controvérsia, o magistrado a quo julgou procedente o pedido 
inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 
morais.

Pois bem.

Inicialmente, não é despiciendo elucidar que os planos de saúde apresentam 
uma função social que é a garantia da prestação de serviços médicos e hospitalares aos segurados, 
em virtude de qualquer evento futuro e incerto.

Inicialmente deve-se estabelecer que, inquestionavelmente, a relação posta 
entre as partes caracteriza-se como de consumo, em que a apelante/requerida atua como fornecedora 
de serviços, inclusive de caráter oneroso, e a apelada/autora figura como consumidora. Assim, neste 
caso, de aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

A sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor, de fato, pagou o boleto 
referente ao mês de janeiro, nos dias 25/01/2012 e 28/02/2012 (fls. 12/13), configurando, pois a 
duplicidade de pagamento alegada. Consta à fl. 11 o pagamento da mensalidade refente ao mês de 
março daquele ano, realizado em 29/03/2012.

Nos termos do art. 13, § único, II, da Lei 9656/98, é vedada: “a suspensão 
ou a rescisão unilateral  do contrato,  salvo  por  fraude  ou não-pagamento  da mensalidade por 
período superior a sessenta dias,  consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do 
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de  
inadimplência”.

Assim, no caso dos autos, a apelante não agiu no exercício regular de um 
direito  ao  recusar  atendimento  ao  autor,  como  afirma  nas  suas  razões  recursais,  pois  restou 
comprovado o pagamento das mensalidades, ainda que tenha ocorrido o equívoco do pagamento em 
duplicidade, no que tange ao boleto do mês de janeiro. 

Logo, embora o mês de fevereiro não tenha sido pago com boleto próprio, o 
apelado informou a recorrente seu erro, quando foi notificado no mês de março. Ademais, ainda que 
não tivesse comunicado à empresa o ocorrido, tal valor foi aceito pelo sistema de pagamento da 
apelante, sendo o crédito suficiente para se fazer a devida compensação com a parcela em aberto.
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Saliente-se, ainda, que o dispositivo legal acima ressalva impossibilidade de 
suspensão dos serviços médicos em caso de não pagamento inferior a sessenta dias. Se superior a 
este prazo, deve a empresa notificar o segurado acerca da interrupção até o quinquagésimo dia de 
inadimplência, o que não ocorreu no caso concreto.

Ora,  ainda  que  o  sistema  da  apelante  não  tenha  detectado  o  pagamento 
duplicado no mês de janeiro/2012 para se fazer o abatimento na parcela seguinte, o documento de 
fl. 48, trazido aos autos pela própria apelante, demonstra que a mensalidade de março já constava 
como “totalmente paga”, em 29/03/2012, assim, a recusa ao atendimento ocorrida em 05/04/2012, 
mostra-se totalmente indevida e abusiva, posto que inferior ao aludido prazo. 

Não bastasse, também importante salientar que a apelante não se desonerou 
da outra incumbência que lhe competia, qual seja, de notificar o apelado quanto à existência do 
débito e à possibilidade de rescisão do plano, antes de levar a efeito cancelamento unilateral, dados 
todos esses que deixam patente e inegável o direito do autor à indenização aqui pleiteada.

Quanto à discussão referente ao dano moral, deve-se entender que realmente 
assiste  razão  ao  apelado,  na  medida  em que  a  situação  posta  ultrapassou a  categoria  de  mero 
aborrecimento e  de simples  descumprimento contratual,  na medida em que,  deixou o recorrido 
desamparado,  ao  lhe  negar  assistência  médica,  quando  este  não  se  encontrava  em situação  de 
inadimplência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE 
SAÚDE.  APLICAÇÃO DA  LEI  Nº  9.656/98.  RESCISÃO POR ATRASO NO 
PAGAMENTO  DE  MENSALIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  PRÉVIA 
NOTIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DANO 
MORAL. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO.  Admite-se  a  rescisão  unilateral  do  contrato  pelo  não-pagamento  de 
mensalidade,  desde  que  o  consumidor  seja  comprovadamente  notificado  da 
inadimplência,  conforme  previsão  contida  no  art.  13 da  Lei  nº  9656/98.  É 
insuficiente e irregular a notificação entregue no endereço do consumidor, uma vez 
que verificada não ter sido entregue e ele ou, em último caso, a parente. Ainda que 
promovida a notificação, esta perderá a sua eficácia se, no prazo de 30 dias ou no 
mês subseqüente  ao da notificação,  for  emitida cobrança referente  ao plano de 
saúde. Também é fator de descaracterização da notificação o recebimento, seja por 
que meio for, do pagamento de outras parcelas referentes ao plano de saúde. Sendo 
considerado inválido o prévio aviso do consumidor, acerca da existência do débito, 
afigura-se  ilegítimo  o  cancelamento  do  contrato,  devendo-se  considerar  a 
ilegalidade ou abusividade na resolução operada e determinado o restabelecimento 
do vínculo contratual, assim como nasce o dever de indenizar, diante da existência 
de ato ilícito. (TJMG; APCV 1.0245.08.144207-2/001; Rel. Des. Newton Teixeira 
Carvalho; Julg. 26/06/2014; DJEMG 04/07/2014) 

AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação 
julgada parcialmente procedente Art. 13 da Lei nº 9.656/98, disciplina a resilição e 
a resolução dos contratos de plano de saúde Segundo a Lei o atraso no pagamento 
das  mensalidades  deve  ser  superior  a  sessenta  dias,  consecutivos  ou  não,  nos 
últimos  doze  meses  de  vigência  Consumidor  deve  ser  notificado  até  o 
quinquagésimo  dia  de  inadimplência  O atraso  não  foi  superior  a  sessenta  dias 
Cláusula do contrato que permite o cancelamento automático do beneficio a partir 
do  inadimplemento  por  prazo  superior  a  trinta  dias  Abusividade  Configuração. 
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DANOS  MORAIS  Inocorrência  Hipótese  de  mero  descumprimento  contratual 
Sucumbência  recíproca  Sentença  mantida  Apelos  desprovidos.  (TJSP;  APL 
0007203-29.2013.8.26.0011/50000;  Ac.  7475852;  São  Paulo;  Sexta  Câmara  de 
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Percival  Nogueira;  Julg.  05/06/2014;  DJESP 
26/06/2014) 

PLANO DE SAÚDE SUSPENSÃO DE COBERTURA EM RAZÃO DE ATRASO 
DE PAGAMENTO. Necessidade de notificação prévia (art. 13, par. Único, inc. II, 
Lei nº 9.656/1998) Suspensão indevida Recusa injustificada que enseja dano moral 
Compensação majorada de R$7.000,00 para R$10.000,00,  em consonância com 
jurisprudência Juros a contar desde a citação (art. 397, par. Único CC) Recurso do 
Autor  provido  Recurso  da  Ré  improvido.  (TJSP;  EDcl  0019382-
43.2010.8.26.0223/50000;  Ac.  7540546;  Guarujá;  Sétima  Câmara  de  Direito 
Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 26/02/2014; DJESP 15/05/2014) 

O Superior Tribunal de Justiça não destoa:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DANO 
MORAL.
CANCELAMENTO, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, DO PLANO DE SAÚDE 
MANTIDO POR MAIS DE 20 (VINTE ANOS), EM RAZÃO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO  DE  UMA  MENSALIDADE.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO 
FIXADO COM RAZOABILIDADE. TESE REFERENTE À IMPOSSIBILIDADE 
DE  ARBITRAMENTO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EM  SALÁRIOS 
MÍNIMOS. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL.
1.-  A  intervenção  do  STJ,  Corte  de  caráter  nacional,  destinada  a  firmar 
interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o 
dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, 
cumprindo o  duplo  grau  de  jurisdição,  se  mostre  teratológico,  por  irrisório  ou 
abusivo.  2.-  Inocorrência de teratologia no caso concreto,  em que, para o dano 
moral decorrente do cancelamento unilateral, sem aviso prévio, do plano de saúde 
mantido  por  mais  de  20  anos,  em  razão  do  atraso  do  pagamento  de  uma 
mensalidade,  foi  fixado  o  valor  de  indenização  equivalente  a  50  (cinquenta) 
salários  mínimos em 30.05.2012.  3.-  Nas razões  do Agravo Regimental,  traz  a 
Recorrente a tese de impossibilidade de arbitramento do quantum indenizatório em 
salários mínimos. Inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa.
4.-  Agravo Regimental  improvido.  (AgRg no AREsp 363.546/SP,  Rel.  Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL.
1.  Nos contratos de trato sucessivo, em que são contratantes um fornecedor e um 
consumidor, destinatário final dos serviços prestados, aplica-se o Código de Defesa 
do Consumidor. 2. A suspensão do atendimento do plano de saúde em razão do 
simples atraso da prestação mensal, ainda que restabelecido o pagamento, com os 
respectivos acréscimos,  configura-se, por si só, ato abusivo. Precedentes do STJ.
3.  Indevida a  cláusula  contratual  que impõe  o cumprimento  de  novo prazo de 
carência, equivalente ao período em que o consumidor restou inadimplente, para o 
restabelecimento  do  atendimento.  4.  Tendo a  empresa-ré  negado  ilegalmente  a 
cobertura  das  despesas  médico-hospitalares,  causando  constrangimento  e  dor 
psicológica,  consistente  no  receio  em relação  ao  restabelecimento  da  saúde  do 
filho, agravado pela demora no atendimento, e no temor quanto à impossibilidade 
de proporcionar o tratamento necessário a sua recuperação, deve-se reconhecer o 
direito do autor ao ressarcimento dos danos morais, os quais devem ser fixados de 
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forma  a  compensar  adequadamente  o  lesado,  sem proporcionar  enriquecimento 
sem  causa.  Recurso  especial  de  GOLDEN  CROSS  ASSISTÊNCIA 
INTERNACIONAL  DE  SAÚDE  LTDA  não  provido.  Recurso  especial  de 
CUSTÓDIO OLIVEIRA FILHO provido. (REsp 285.618/SP, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/12/2008,  DJe 
26/02/2009)

Com relação aos danos morais, como é sabido, esta não pode ser arbitrada 
em quantia  irrisória  e  que não  atinja  os  fins  almejados,  tornando inócuo o instituto,  tampouco 
poderá ser exorbitante, sob pena de gerar um enriquecimento ilícito.

Destarte, deve o magistrado, ao fixar a verba indenizatória por danos morais, 
atentar para os elementos específicos do caso e levar em conta ainda a situação econômica das 
partes, a extensão, a natureza e a gravidade da lesão sofrida pelo ofendido, sendo que somente a 
prova dos autos pode fornecer tais elementos. 

No caso em apreço, tomando-se por base os parâmetros acima, tenho como 
justo e razoável o valor  de R$ 4.000,00 (quatro mil  reais),  visto  que,  no momento em que o 
apelado mais necessitava, teve o seu pedido de assistência médica negado, expondo-lhe, portanto, à 
possibilidade de lesões irreparáveis. 

Por fim, não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, eis 
que  fixados  nos  termos  legais.  No  caso  em análise  o  procurador  do  apelado  foi  diligente  no 
exercício  de  seu  mister,  desempenhando suas  funções  com qualidade,  não  merecendo que  seja 
arbitrado em valor inferior aos 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, como fez a 
magistrada a quo.

Isto posto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,  mantendo a decisão 
recorrida em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Sra.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, 
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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