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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037336-75.2011.815.2001.
Relator   : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem   : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante  : Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado: Luiz Augusto Crispim Filho;

Felipe Ribeiro Coutinho ;
                    André Luiz Cavalcante Cabral;

Marcelo Weick Pogliese.
Apelado   : Maria Luíza Rodrigues, representada por sua procuradora 

 Elania Patrícia de Melo.
Advogado: Sérgio José Santos Falcão.    

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE
SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CRIANÇA
PORTADORA  DE  SÉRIA  ENFERMIDADE.
TRATAMENTO  CIRÚRGICO
EMERGENCIAL.  MITIGAÇÃO  DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 12 DA LEI
9.656/98.  PRAZO  MÁXIMO  DE  24  (VINTE  E
QUATRO  HORAS)  PARA  CASOS  DE
URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA).  DIGNIDADE
DA  PESSOA  HUMANA.  RECUSA  INDEVIDA
DANO  MORAL  CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A Lei nº 9.656/98 estatui prazo máximo de carência
de  24  e  quatro  horas  para  cobertura  dos  casos  de
urgência e emergência. Desta forma, tendo o contrato
sido  firmado  em  14  de  fevereiro  de  2011  e  o
tratamento  emergencial  sido  prescrito  em  15  de
agosto de 2011, inadmissível, na hipótese, a negativa
de cobertura pelo plano de saúde.

- As operadoras de plano de saúde, imersas num ramo
de  atividade  classificada  como  serviço  público  de
natureza  essencial,  devem  ter  como  bússola
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norteadora de suas ações a promoção da dignidade da
pessoa humana.

-  A  recusa  indevida  e  abusiva  de  cobertura  de
procedimento  cirúrgico  por  parte  da  operadora  de
plano de saúde é causa de dano moral, extrapolando a
esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  UNIMED João
Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, contra a sentença de fls. 197/205,
proveniente da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa nos autos da Ação
de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Danos  Morais, ajuizada  por  Maria  Luíza
Rodrigues  Silva, representada por  sua  genitora  Elania  Patrícia  de  Melo
Rodrigues, contra a apelante.

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  a  autora,  menor  impúbere
nascida em 25 de novembro de 2010, é associada ao plano de saúde da ré
desde  14  de  fevereiro  de  2011.  Narra  que  foi  diagnosticada  com grave
problema de saúde e ao requerer autorização de seu plano para se submeter à
tratamento  cirúrgico,  foi  surpreendida  com a  negativa  de  cobertura  para  o
material a ser utilizado no ato cirúrgico, causando forte sofrimento em seus
familiares,  face  ao  seu  sério  estado de  saúde e  a  necessidade  de  urgentes
medidas.

Requereu ao fim, em medida liminar, a autorização da cirurgia
prescrita  pelo profissional  médico competente,  incluindo despesas  médicas,
hospitalares  e  de  materiais.  Por  conseguinte,  em  provimento  final,  a
declaração  da  abusividade  de  cláusula  contratual  e  indenização  por  danos
morais.

Pleito liminar deferido (fls. 100/104).

Contestando a ação, a Unimed João Pessoa aduz que não só os
materiais foram negados, mas o procedimento completo, por não ter a usuária
cumprido  o  prazo  de  carência  para  tratamento  de  doenças  e  lesões  pré-
existentes. Ademais, sustenta que a recusa de autorização não é passível de dar
ensejo a dor intensa, humilhações ou profundos transtornos. Requer, ao fim,
seja a demanda julgada improcedente.

Impugnação à contestação (fls. 157/167).

Razões finais apresentadas pela ré às fls. 182/186 e pela autora
(fls. 192/195).  
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 A Magistrada singular julgou procedente a ação, mantendo a
liminar e condenando a promovida no pagamento de indenização por danos
morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros moratórios
a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença. 

Irresignada,  a  requerida  interpôs  recurso  apelatório  (fls.
197/205) alegando, em síntese, que o contrato previa expressamente o período
de carência  de 24   (vinte  e  quatro  meses) para  doenças  preexistentes,  não
havendo  nos  autos  nenhum  documento  que  comprove  a  urgência  ou
emergência do procedimento, tratando-se em verdade de cirurgia “eletiva”.

Por conseguinte, ressalta que ainda que houvesse urgência, sua
negativa de cobertura encontra amparo no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98, que
estipula que quando o contrato fixar períodos de carência,  este não poderá
ultrapassar  24  horas,  para  cobertura  dos  casos  de  urgência  e  emergência,
contudo, obriga-se a uma cobertura de apenas 12 horas, exceto quando tratar-
se de casos de acidentes pessoais.

Por último, sustenta a inexistência de dano moral passível de
recomposição,  uma  vez  inexistir  recusa  indevida  ou  ilícita.  Requer,
alternativamente, a minoração do quantum fixado.

Contrarrazões às fls. 222/232.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça (fls. 238/243)
opinou pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório. 

VOTO.

A celeuma ora posta centra-se no dever de cobertura, ou não, da
UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico, ao tratamento
cirúrgico prescrito a sua segurada,  Maria Luíza Rodrigues Silva.

Consoante se afere dos autos, a apelante contraria a pretensão
da autora/recorrida, sob o argumento de que o contrato previa expressamente o
período de carência de 24  (vinte e quatro meses) para doenças preexistentes,
não  havendo  nos  autos  nenhum  documento  que  comprove  a  urgência  ou
emergência do procedimento, tratando-se em verdade de cirurgia “eletiva”. 

Defende  o  recorrente  que  ainda  que  houvesse  urgência,  sua
negativa de cobertura encontra amparo no art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98, que
estipula que quando o contrato fixar períodos de carência,  este não poderá
ultrapassar  24  horas,  para  cobertura  dos  casos  de  urgência  e  emergência,
contudo, obriga-se a uma cobertura de apenas 12 horas, exceto quando tratar-
se de casos de acidentes pessoais. Por último, sustenta a inexistência de dano
moral passível de recomposição, uma vez inexistir recusa indevida ou ilícita.
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Em que pesem as alegações recursais acima declinadas, tais não
são  suficientes  para  alterar  a  decisão  de  primeiro  grau,  pelo  que  passo  a
explanar:

Ab inito, mister se faz realçar que os planos de saúde sujeitam-
se  à  incidência  das  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na  modalidade  de  serviço prestado,  sob remuneração,  pelo
mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade
dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos,
ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que
denota a incidência da legislação consumerista.

Outrossim,  o  STJ  pacificou  a  questão  sumulando  o
entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Oportuno lembrar tratar-se de normas de ordem pública e de
interesse  social,  haja  vista  seu  honroso  mister  de  promover  uma realidade
social mais justa e igualitária. Aplicam-se, por consequência, obrigatoriamente
às  relações  por  elas  reguladas,  sendo  inderrogáveis  pela  vontade  dos
contratantes, dada sua natureza cogente.

Sob esta perspectiva, estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
IV –  estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso .” (grifo nosso).

De outra senda, dispõe o art. 12 da Lei nº 9.656/98:
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“Art.12.São facultadas a oferta,  a contratação e a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas
nos  incisos  I  a  IV  deste  artigo,  respeitadas  as
respectivas  amplitudes  de  cobertura  definidas  no
plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
V - quando fixar períodos de carência:

a)  prazo  máximo  de  trezentos  dias  para  partos  a
termo;

b)  prazo  máximo de  cento  e  oitenta  dias  para  os
demais casos; 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a
cobertura dos casos de urgência e emergência;”

O art.  35  C da mesma lei  dispõe  sobre  os  casos  urgência  e
emergência:

“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;(...)”

Assim, afere-se que a Lei nº 9.656/98 estatui prazo máximo de
carência  de  24  e  quatro  horas  para  cobertura  dos  casos  de  urgência  e
emergência..

Ademais, é de clareza solar que. diversamente do afirmado pela
recorrente, não se trata de uma cirurgia “eletiva”, mas sim de procedimento
que tinha de ser realizado em caráter emergencial, conforme laudo prescrito
pelo médico neurocirurgião responsável às fls. 17. Vejamos:

“Caso a criança não realize o procedimento o mais
breve  possível,  poderá  evoluir  com  escoliose
progressiva,  incontinência  urinária,  dor  lombar  e
alterações  na  marcha  quando  chegar  em  idade
maior  (infância  juvenil).  Necessita  de  tratamento
microcirúrgico de lesões intramedulares.” 

Ora, diante deste grave quadro clínico, a apresentar sérios riscos
à  saúde  e  bem estar  da  criança,  ora  recorrida,  como chamar  o  tratamento
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prescrito de “eletivo”? Patente, pois, o desrespeito e descaso da Seguradora
para com sua paciente.

Desta forma, tendo o contrato sido firmado em 14 de fevereiro
de 2011 e o tratamento emergencial sido prescrito em 15 de agosto de 2011,
inadmissível, na hipótese, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Não é demasia lembrar que a natureza peculiar do contrato de
seguro saúde e a especial relevância do direito protegido, estão a exigir que a
sua compreensão seja realizada à luz de princípios maiores e não à vista das
regras tradicionais da teoria dos contratos. 

Destaco, ainda,  que a cooperativa médica ofertante de planos
de  saúde,  por  inserir-se  num ramo de  atividade  classificada  como  serviço
público de natureza essencial,  deve ter,  como bússola norteadora de suas
ações, a promoção da dignidade da pessoa humana.

É  inconcebível,  em  qualquer  circunstância,  que  o  aspecto
econômico se sobreponha à vida, pois, dentre tantos bens que repousam sob as
asas da Justiça e do Direito, ela reina, irradiando valores a todas as demais
coisas, legitimando o célebre pensamento do poeta Fernando Pessoa de que “o
Ideal é a Vida!”.   

Por tudo o que foi exposto, trago a baila os seguintes julgados
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  CONTRATO  DE
PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA  DE
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO PERÍODO
DE  CARÊNCIA  CONTRATUAL.  NECESSIDADE.
SITUAÇÃO  EMERGENCIAL.  NÃO  HOUVE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS  SÚMULAS  83,  5  E  7  DO  STJ.  DECISÃO
MANTIDA.
1.  As  Turmas  de  Direito  Privado  deste  Superior
Tribunal entendem que a cláusula de carência do
contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante
de situações emergenciais graves nas quais a recusa
de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão
de ser do negócio jurídico firmado. Precedentes.
2. Não merece reparos a decisão hostilizada, pois o
acórdão  recorrido  julgou  no  mesmo  sentido  da
jurisprudência  desta  Corte  Superior.  No  caso
concreto,  as  razões  recursais  encontram  óbice  na
Súmula 83 do STJ.
3.  Para alcançar conclusão diversa daquela a que
chegou o Tribunal de origem, seria imprescindível o
reexame  de  prova  e  a  interpretação  de  cláusulas
contratuais,  o  que  é  inviável  na instância  especial
pelo teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
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4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  437.831/GO,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
URGÊNCIA  CONFIGURADA.  NEGATIVA  DE
COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA.
SÚMULAS  N.  5  E  7  DO STJ.  DEFICIÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284/STF.  APRECIAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a
tese  versada  no  recurso  especial  reclama  a
interpretação  de  cláusulas  contratuais  e  a  análise
dos elementos  probatórios  produzidos  ao longo da
demanda.
2.  A  interpretação  de  cláusula  de  carência
estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em
circunstâncias excepcionais, como a necessidade de
tratamento de urgência decorrente de doença grave,
ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo
à vida e à saúde.
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia" (Súmula n. 284
do STF).
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir
em matéria de competência do STF, tampouco para
prequestionar  questão  constitucional,  sob  pena  de
violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Carta Magna.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 320.484/PA,  Rel.  Ministro JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014)”

Colaciono ainda, julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
CARÊNCIA.  EMERGÊNCIA.  RECUSA  ABUSIVA.
DANO  MORAL  EXISTENTE.  VALOR
INDENIZATÓRIO  CORRETAMENTE  FIXADO  NA
SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DOS
APELOS</p> <p> - A negativa de autorização de
tratamento  médico  enseja  a  reparação  por  danos
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morais  advindos  do  agravamento  da  situação
pessoal de angústia do paciente. Quanto ao valor da
indenização,  tem-se  que  a sanção  pecuniária  deve
estar  informada dos princípios  que a regem e que
visam a prevenção e a repressão, primando sempre
pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa ao
ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão
elevada ao ponto de caracterizar o enriquecimento
da parte afetada.” TJPB - Acórdão do processo nº
00281538020118152001  -  Órgão  (1ª  Câmara
Especializada Cível) - Relator VANDA ELIZABETH
MARINHO - j. em 22-07-2014 

“DIREITO  CIVIL  APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE PLANO DE
SAÚDE UNIMED NEGATIVA DE ATENDIMENTO
URGENTE  A  GESTANTE  DURANTE  PRAZO  DE
CARÊNCIA  CONTRATUAL  INADMISSIBILIDADE
ATO  ILÍCITO  CONFIGURADO  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  FIXADOS
CORRETAMENTE  SENTENÇA  MANTIDA
RECURSO  EM  CONFRONTO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE PRECEDENTES
DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO. A teor da pacificada jurisprudência
pátria, sabe-se que a carência de plano de saúde não
afasta  cobertura  de  atendimento  de  urgência  e
emergência. Destarte,  a  recusa  indevida  de
atendimento  de  urgência  a  paciente  grávida
configura  ato  ilícito  passível  de  indenização  pelos
danos sofridos, exatamente como restou decidido na
sentença recorrida, que está isenta de erros. Tendo
em vista a conduta da ré/apelante, a repercussão dos
fatos e a condição financeira das partes, o valor de
R$  3.000  três  mil  reais,  a  título  de  danos
moraisostra-se proporcional e adequado ao caso dos
au os.  12,  x  r  Apelo desprovido para  manter  a  r.
sentença  que  julgou  procedente  a  ação  de  danos
materiais  e morais em todos seus termos.” TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  00120090094341001  -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator José Aurélio
da Cruz - j. em 19-02-2013 (grifo nosso) 

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE COBRANÇA  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLANO DE
SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA CARÊNCIA
ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIA  CUSTEIO
PARTICULAR RESSARCIMENTO REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  IRRESIGNAÇÃO  MANUTENÇÃO
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DA SENTENÇA- DESPROVIMENTO DOS APELOS.
- 0 plano de saúde tem por objeto a cobertura do
risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto
que poderá gerar o dever de indenizar por parte da
empresa.  -  Verificado  o  caráter  emergencial  do
tratamento de que necessitava a parte autora, como
demonstrado no processo, não há como prevalecer o
prazo de carência pactuado. Inteligência dos artigos
12 e  35-C da Lei  9.656 de  1998.  -  0  valor  a  ser
arbitrado  a  título  de  indenização  por  dano  moral
deve  levar  em  conta  o  princípio  da
proporcionalidade,  bem  como  as  condições  da
ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por
fim, há que se ter presente que o ressarcimento do
dano  não  se  transforme  em  ganho  desmesurado,
importando  em  enriquecimento  ilícito.  Valor  na
origem  deve  ser  mantido.  -  Desprovimento  aos
Recursos.”  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090080322001  -  Órgão  (1ª  Câmara  cível)  -
Relator Des. Leandro dos Santos - j. em 09-04-2013
(grifo nosso) 

Por  fim,  no  tocante  à  indenização  por  danos  morais,
entendemos que não há razão para a reforma do julgado.

Trata-se de pessoa acometida de grave patologia cardíaca que
não obteve o esperado amparo de seu plano de assistência à saúde, acarretando
apreensão e angústia para sua família. 

Tais sentimentos são, sem dúvidas, mais intensos, tratando-se
de  uma  criança,  naturalmente  mais  vulnerável.  Não  é  justo,  pois,  que  a
negativa de cobertura de tratamento urgente e essencial à convalescença de
séria enfermidade seja colocado na vala comum do “mero aborrecimento”.

O  valor  da  indenização  por  danos  morais  deve  observar  o
caráter  pedagógico da  medida,  de  modo  a  desestimular  novas  condutas
abusivas por parte da seguradora de saúde, bem como o caráter de reparação
da dor moral sofrida sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Desta forma, entendemos que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) contempla os dois critérios anteriormente citados. 

 
Seguindo o raciocínio esposado anteriormente, declinamos os

seguintes precedentes do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
RECUSA  NO  ATENDIMENTO.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.QUANTUM.  RAZOABILIDADE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.JUROS  MORATÓRIOS.
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SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
I.  Na  esteira  de  diversos  precedentes  do  STJ,
verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica
pleiteada pelo  segurado é causa de danos morais,
pois agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito daquele.
II. É possível a intervenção desta Corte para reduzir
ou aumentar o valor indenizatório por dano moral
apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo
Acórdão  recorrido  se  mostrar  irrisório  ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso
em tela.
III. Os dispositivos apontados como violados não
foram  objeto  de  debate  no  Acórdão  recorrido,
tampouco  foram  interpostos  Embargos  de
Declaração para suprir eventual omissão, de modo
que,  ausente  está  o  necessário  prequestionamento,
incidem  as  Súmulas  STF/282  e  356.  Agravo
Regimental  improvido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1229872/AM,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2011,  DJe
01/07/2011).”(grifo nosso).

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA.  NEGATIVA.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. A recusa da cobertura de procedimento médico-
cirúrgico por parte de prestadora de plano de saúde
enseja  dano  moral  quando  aquela  se  mostra
ilegítima  e  abusiva,  e  do  fato  resulta  abalo  que
extrapola o plano do mero dissabor.
II. Caso em que a situação do autor era grave e o
risco  de  sequelas  evidente,  ante  a  amputação,  por
necrose,  já  ocorrida  em  outro  membro,  que
necessitava  urgente  de  tratamento  preventivo  para
restabelecer a adequada circulação.
II. Recuso especial conhecido e provido. 
(STJ,  REsp  1167525/RS,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 28/03/2011).”(grifo nosso).

E, ainda, julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA.
ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIA.  CUSTEIO
PARTICULAR.  RESSARCIMENTO.  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO.  PEDIDO  JULGADO
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PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA-
DESPROVIMENTO  DOS  APELOS.  O  plano  de
saúde  tem  por  objeto  a  cobertura  do  risco
contratado,  ou seja,  o  evento  futuro  e  incerto que
poderá  gerar  o  dever  de  indenizar  por  parte  da
empresa.  Verificado  o  caráter  emergencial  do
tratamento de que necessitava a parte autora, como
demonstrado no processo, não há como prevalecer o
prazo de carência pactuado. Inteligência dos artigos
12 e  35c da  Lei   nº    9.656   de  1998.  O valor  a ser
arbitrado  a  título  de  indenização  por  dano  moral
deve  levar  em  conta  o  princípio  da
proporcionalidade,  bem  como  as  condições  da
ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por
fim, há que se ter presente que o ressarcimento do
dano  não  se  transforme  em  ganho  desmesurado,
importando  em  enriquecimento  ilícito.  Valor  na
origem  deve  ser  mantido.  Desprovimento  aos
recursos.  (TJPB;  AC  200.2009.008.032-2/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB  16/04/2013;  Pág.
8).”(grifo nosso).

Com  estas  razões,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,
mantendo íntegra a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.    Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator

Apelação Cível nº 00367336-75.2011.815.2001 11

file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656,%2520art.%252012&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656art12
file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656,%2520art.%252012&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656art12
file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656
file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656
file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656
file:///R:/Restrito/GAB%20DES%20OSWALDO/mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656,%2520art.%252035&sid=6d4559b5.2dfa5021.0.0%23JD_LEI9656art35

