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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  N.º 0078782-24.2012.815.2001.
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa.
RELATOR: Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: UNIMED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Trabalho Médico.
ADVOGADO: Paulo Guedes Pereira.
APELADA: Evanise de Fátima Queiroga Câmara.
ADVOGADO: Juliana Freitas de Carvalho Lacerda.

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. 
INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR CIRÚRGIA. PROVA DA 
CONDIÇÃO DE SEGURADA E DA NECESSIDADE  DO  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. DEMORA  INJUSTIFICADA.   DANO MORAL IN RE IPSA 
CARACTERIZADO. MANUTENSÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Comprovada a  condição de segurada e a necessidade da realização de um 
procedimento cirúrgico de urgência, é injustificável a inércia do plano de saúde em 
autorizar o procedimento requerido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º 0078782-24.2012.815.2001, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização em 
que figura como Apelante a UNIMED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Trabalho 
Médico e Apelada Evanise de Fátima Queiroga Câmara. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o Relator, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

VOTO.

A UNIMED JOÃO PESSOA –  Cooperativa de Trabalho Médico 
interpôs Apelação contra a Sentença, f. 179/185, prolatada pelo Juízo da 12ª Vara 
Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Indenização por Danos Morais, em face dela ajuizada por Evanise de Fátima 
Queiroga Câmara, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de 
ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedente o pedido, 
determinando  a  realização do procedimento cirúrgico requerido  pela 
Autora/Apelada, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral 
no valor de R$ 1.500,00.

Em suas razões, f. 187/197, repisou a preliminar de ausência de interesse 
processual, ao argumento de que inexistiu qualquer resistência para realização do 
procedimento cirúrgico requerido e, no mérito, alegou que não restou comprovado a 



existência de qualquer ato ilícito, porquanto não consta nos autos qualquer prova de 
sua recursa ou resistência em autorizar a cirurgia, transcorrendo tão somente o tempo 
necessário a realização dos procedimentos administrativos para autorização do ato 
médico, em razão de ter solicitado autorização para realização de procedimento em 
outro Estado, na cidade de Recife.

Sustentou que ainda que tivesse descumprido cláusula contratual, tal fato 
não acarretaria dano moral, pelo que equivocou-se o Juízo ao fixar indenização por 
danos morais.

 
Pugnou pelo provimento do Apelo para que, acolhida a preliminar, seja o 

processo extinto sem julgamento do mérito e, caso ultrapassada a preliminar, que a 
Sentença seja reformada e os pedidos julgados improcedentes.

  
Contrarrazoando, f. 208/224, a Apelada alegou que diante do descaso das 

Unimed’s em autorizar a realização do seu procedimento cirúrgico, teve que recorrer 
à  justiça  buscando um direito  que  lhe  pertencia,  e  que  a  indenização por  danos 
morais  deve  ser  mantida  em  razão  do  constrangimento  que  passou,  com  a 
possibilidade de perda da visão. 

Desnecessária a intervenção Ministerial diante da ausência de quaisquer das 
hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

O Recurso é tempestivo e houve recolhimento do preparo, f. 205.

É o Relatório.       

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Quanto a preliminar de ausência  de  interesse  processual,  em  razão  da 
inexistência de resistência para a realização do procedimento requerido, consta dos 
autos que mesmo tendo sido encaminhada à Apelante a requisição de autorização 
para  realização  do  procedimento  cirúrgico,  este  foi  realizado  somente  após  o 
deferimento  da  tutela  antecipada,  restando  caracterizado  o  interesse  processual, 
razão pela qual a rejeito.

A autora foi diagnosticada com “malformação  arteriovenosa  dural  no 
assoalho da fossa craniana esquerda”, necessitando da realização de procedimento 
cirúrgico, razão pela qual  protocolizou junto à UNIMED pedido de autorização da 
cirurgia, que  deveria ter sido fornecida em 48 horas, o que não ocorreu, muito 
embora tenha havido indicação de urgência, obrigando a Autora a ajuizar a presente 
ação.

A Autora/Apelada comprovou sua condição de segurada, f. 26 e 45, e  que 
estava  acometida  de  uma  doença  grave,  necessitando da realização de um 
procedimento cirúrgico de urgência, f. 27/38 e 46/68, sendo injustificável a inércia 
do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico do qual ela necessitava.



Quanto ao dano moral, a inércia do plano de saúde acentuou o tormento 
psicológico e a angústia no espírito da segurada, porquanto o sofrimento de um 
paciente que sabe estar com uma doença grave, capaz de comprometer a sua visão e 
não  consegue  dela  “se  livrar”  é  intenso,  restando evidente o  abalo  emocional, 
caracterizando  o  dano  moral in re ipsa, consoante entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça1.

A fixação do quantum indenizatório  observou os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto demonstrada a aflição da segurada 
ao não ter autorizado um procedimento cirúrgico de urgência necessário à sua saúde, 
estando o valor adequado aos fixados por esta Câmara.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO 
O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA  OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM 
CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE RIM C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, 
MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE 
PLANO DE SAÚDE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora 
de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Alegada negativa de prestação jurisdicional (violação dos artigos 165 e 458 do CPC) pela 
decisão monocrática objeto do regimental.Constatada a consonância entre o acórdão recorrido e a 
jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ), revela-se desnecessário rebater toda a argumentação 
expendida pelo recorrente com o intuito de reformar a orientação firmada.3. Agravo regimental 
desprovido (STJ, AgRg no AREsp 441406/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado 
em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).


