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Apelado: GEAP – Fundação de Seguridade Social.
Advogado: Rafael D'Alessandro Calaf e outros.

ACÓRDÃO

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS.  CANCELAMENTO  DE  PLANO  DE 
SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA 
MÉDICA. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO COMPATÍVEL 
COM  À  LESÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA. 
MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− Na  fixação  da  verba  de  ressarcimento  por  dano 
moral,  o juiz,  com seu prudente arbítrio  deve observar  a 
repercussão  do  ilícito,  a  fim  de  não  impor  um  valor 
simbólico a ponto de estimular a reincidência, nem tão alto 
que desmoralize o instituto.

− O MM. Juiz “a quo”, ao reconhecer o dano moral do 
autor,  arbitrou  a  indenização  em  R$  2.000,00  (dois  mil 
reais),  que,  ao  meu  ver,  não  está  de  acordo  com  a 
finalidade do instituto da indenização do dano moral, qual 
seja, reparar o dano e coibir a reiteração da conduta lesiva, 
e com a capacidade econômica do causador do dano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, a unanimidade, em dar provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 230.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  c/c 
Ressarcimento de Despesas, ajuizada por Harrizon Lima de Almeida, em 
face  da  GEAP  –  Fundação  de  Seguridade  Social  de  João  Pessoa, 
aduzindo, em síntese, que ao tentar realizar a tendimento para seu filho teve a 
informação de que o contrato de plano de saúde foi cancelado em virtude de 
inadimplemento no dia 27/09/2011, apesar de o requerente encontrar-se em 
dia com os pagamentos das mensalidades do referido plano. Em razão disso, 
requereu que a promovida não exija o cumprimento de prazo de carência para 
o atendimento do promovente e de seus dependentes e a condenação da 
empresa promovida na reparação dos danos materiais (R$ 1.892,24) e morais 
(R$ 30.000,00).

Juntou os documentos de fls. 17/77.

Contestação apresentada às fls. 82/108.

Impugnação à contestação às fls. 169/176.

Audiência  de  conciliação  à  fl.  189,  sem  sucesso,  tendo  as 
partes solicitado o julgamento antecipado da lide.

Conclusos  os autos,  o  MM.  Juiz  proferiu  sentença,  julgando 
procedente  o  pedido  do  autor,  cuja  dispositivo  da  sentença,  transcrevo  in 
verbis:  “Ante  o  exposto,  por  tudo  que  consta  nos  autos,  JULGO 
PROCEDENTE  O  PEDIDO,  para  condenar  a  promovida  a  restituir,  de  
maneira simples, os valores que o promovente pagou indevidamente e que  
foram comprovados  nestes  autos,  que totalizam R$ 946,12  (novecentos  e  
quarenta  e  seis  reais  e  doze  centavos),  deferindo  por  sentença  a  tutela  
antecipada  requerida  na  inicial  para  determinar  à  promovida  que  forneça  
cobertura  do  plano  de  saúde  ao  promovente  sem  a  necessidade  de  
cumprimento  de  qualquer  prazo  de  carência,  sob  pena  de  multa  de  R$  
1.000,00  (mil  reais)  por  cobertura  negada  indevidamente  e,  ainda,  
condenando a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil  reais) a  
título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por  
cento)  ao mês a partir  do ajuizamento da ação e correção monetária com 
base no INPC a partir da citação.” (fls. 199/204).

Inconformado, o autor apresentou recurso de apelação às fls. 
206/215,  pugnando  pela  majoração  do  valor  da  indenização  devida  pelos 
danos morais.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de fl.219.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  224/225,  sem 
manifestação de mérito.

É o relatório.

Voto.
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Trata-se de apelação cível interposta pelo autor nos autos da 
ação cominatória c/c indenização por danos morais, pugnando pela reforma 
da  sentença,  para  majorar  o  valor  da  condenação arbitrado  pelo  juiz 
monocrático.

Orientando-se  pelo  entendimento  jurisprudencial  do  Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a suspensão do atendimento pelo 
plano  de  saúde  em  razão  do  atraso  na  prestação  mensal,  ainda  que 
restabelecido o pagamento com os respectivos acréscimos, configura-se, por 
si só, ato abusivo.

Com isso,  conclui-se que o plano de saúde contratado pelo 
Apelado  foi  suspenso  indevidamente,  por  inadimplemento  a  que  não  deu 
causa,  pois,  a  Apelada procedeu  aos  descontos  dos  valores  do  plano  de 
saúde diretamente em folha.

Assim,  comprovada  a  relação  de  causa  e  efeito  entre  o 
comportamento da Apelada e o dano experimentado pelo consumidor, devem 
ser  reparados  os  danos  causados  ao  Apelante,  mesmo  a  título  moral, 
conforme autorizado pela nossa vigente Constituição da República, tema que 
vem crescendo nos foros judiciais, em virtude da constante infração, por parte 
daqueles que deveriam primar pela eficiência de seus serviços.

Cinge-se  a  apelação  na  pretensão  pela  majoração  do 
quantum indenizatório.

O MM.  Juiz  “a quo”,  ao  reconhecer  o  dano moral  do autor, 
arbitrou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, ao meu ver, não 
está de acordo com a finalidade do instituto da indenização do dano moral, 
qual seja, reparar o dano e coibir a reiteração da conduta lesiva, e com a 
capacidade econômica do causador do dano.

Com efeito,  é também entendimento unânime na  doutrina e 
jurisprudência, que na fixação da verba de ressarcimento por dano moral, o 
juiz, com seu prudente arbítrio deve observar a repercussão do ilícito, a fim de 
não impor um valor simbólico a ponto de estimular a reincidência, nem tão alto 
que desmoralize o instituto.

Neste  sentido  transcrevo  recente  decisão  do  STJ  em  caso 
semelhante ao dos autos, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  
ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA A 
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.  DANO MORAL 
CONFIGURADO.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA 
INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no  
sentido de reconhecer a existência do dano moral nas  
hipóteses  de  recusa  pela  operadora  de  plano  de  

Apelação Cível nº 0014144-35.2012.815.0011. 3



saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal  
ou  contratualmente  obrigada,  por  configurar  
comportamento  abusivo,  sem que,  para  tanto,  seja  
necessário o reexame de provas.

2.- A fixação dos danos morais no patamar de R$  
6.000,00  (seis  mil  reais)  cumpre,  no  presente  
caso,  a  função  pedagógico-  punitiva  de 
desestimular  o  ofensor  a  repetir  a  falta,  sem 
constituir,  de  outro  lado,  enriquecimento  
indevido.

3.-  Agravo Regimental  improvido.  (AgRg no AREsp  
467.193/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  18/03/2014,  DJe 
28/03/2014)

Assim,  utilizando-se  como  parâmetros  os  argumentos  e  o 
julgado acima indicado, entendo, por justo, dar provimento ao recurso, para 
majorar o valor da indenização pelos danos morais causados ao autor 
em  R$  6.000,00  (seis  mil  reas),  que  teve  negado  o  direito  de  seu 
dependente (filho) poder realizar consulta médica.

Isso  posto,  pelos  motivos  acima  delineados,  DOU 
PROVIMENTO  ao  recurso  de  apelação,  para  reformar  a  r.  sentença, 
majorando o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

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

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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