
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0105664-23.2012.815.2001 — 16ª Vara Cível da Capital.
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
01 Apelante : Tereza Cristina Bernardo Oliveira (OAB/PB 20.487).
Advogado : Jedaias Nunes Messias Júnior Francisco Sylas Machado Costa.
02 Apelante : Unimed Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado :  Hermano  Gadelha  de  Sá  (OAB/PB  8.463)  e  Leidson  Flamarion  Torres  Matos
(OAB/PB 13.040).

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  —  PLANO  DE  SAÚDE  —  TU  DA
HIPÓFISE  —  AUSÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA
RADIOTERAPIA  CONFORMADA  COM  AS  TÉCNICAS  IMRT,
ASSOCIADA  À  IGRT  —  TRATAMENTO  DE  EMERGÊNCIA  —
RISCO  DE  MORTE  —  EXCESSIVA  DESVANTAGEM  AO
CONTRATANTE  —  DANOS  MORAIS  —  MAJORAÇÃO  —
PRECEDENTES — SENTENÇA MANTIDA — DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS APELATÓRIOS.

— Os consumidores não poderão ter sua vida e sua saúde expostos a perigo
ou dano (art. 6º , I da lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor)
pela seguradora. Qualquer conduta que desrespeite os direitos básicos do
consumidor será tida por abusiva e ilegal.

— A  priori,  a  não  cobertura  de  um  procedimento  essencial  ao
tratamento  da  moléstia  da  segurada  afronta  a  finalidade  básica  do
contrato, uma vez que o seu fim é garantir a prestação de serviços médicos
ao usuário.

—  A  jurisprudência  desta  corte  vem  reconhecendo  o  direito  ao
ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de
seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da
seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com
a saúde debilitada”. (resp 986947/ rn, rel. Ministra nancy andrighi, terceira
turma, julgado em 11/03/2008, dje 26/03/2008)Apesar de a lei nº. 9.656/98
não poder incidir nos contratos firmados anteriores a ela, em respeito ao
ato jurídico perfeito,  bem como o princípio da irretroatividade das  leis,
nenhuma objeção existe, portanto, quanto à aplicação do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
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VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em negar provimento  aos  recursos  apelatórios,  nos
termos do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Tereza  Cristina  Bernardo
Oliveira e pela Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença de fls.
169/172, proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Dano Moral proposta pela primeira apelante em desfavor da segunda.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos, para condenar a
ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo
valor deverá ser atualizado com correção monetária a partir da publicação da sentença (art. 1º, § 2º,
da  Lei  6.899/81),  e  com juros  de  mora  de  1% am  a  partir  da  citação.  Condenou  também  a
promovida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.

Inconformada, autora interpôs recurso apelatório de fls. 174/180, pleiteando
a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a UNIMED também apelou, requerendo a reforma da sentença
de primeiro grau, aduzindo legalidade na conduta da promovida, ante a não cobertura contratual do
procedimento requerido e que o dever de fornecer atendimento integral à saúde, constante no art.
196 da CF, é do Estado, não dos planos privados. Por fim, afirma que agiu no exercício regular de
um direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Acaso haja entendimento
pelo pagamento da indenização, requer sua minoração (fls. 186/197).

Embora intimadas as partes,  apenas a UNIMED apresentou contrarrazões
(fls. 214/223). 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.  230/234v,  opinou  pelo  provimento  do  apelo  da  autora  e  pelo  desprovimento  do  recurso
apelatório da UNIMED. 

É o relatório. 

Voto.

Em termos objetivos,  a  autora,  usuária dos serviços médicos hospitalares
prestados pela empresa ré, ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que a recorrente,
injustificadamente,  negou  procedimento  de  radioterapia  conformada  com  as  técnicas  IMRT,
associada à IGRT para tratamento de TU de hipófise, solicitado pelo médico do apelado. 

A empresa  apelante,  alegando ausência  de  cobertura  contratual,  negou o
tratamento nos moldes em que foi solicitado pelo médico da primeira recorrente.
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Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos, para condenar a
ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo
valor deverá ser atualizado com correção monetária a partir da publicação da sentença (art. 1º, § 2º,
da  Lei  6.899/81),  e  com juros  de  mora  de  1% am  a  partir  da  citação.  Condenou  também  a
promovida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.

Inconformadas,  as  partes  apelaram.  A  autora  pleiteia  a  majoração  da
indenização por danos morais (fls. 174/180). A UNIMED aduz legalidade na conduta da promovida,
ante a não cobertura contratual do procedimento requerido e que o dever de fornecer atendimento
integral à saúde, constante no art. 196 da CF, é do Estado, não dos planos privados. Por fim, afirma
que agiu no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em indenização por danos
morais.  Acaso  haja  entendimento  pelo  pagamento  da  indenização,  requer  sua  minoração  (fls.
186/197).

Pois bem.

Inicialmente, é preciso consignar que todo e qualquer  plano ou seguro de
saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação
de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 

Afirme-se,  assim,  com  o  eminente  Professor  e  Ministro  Carlos  Alberto
Menezes Direito: 

"Dúvida  não  pode  haver  quanto  à  aplicação  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  sobre  os  serviços  prestados  pelas  empresas  de  medicina  de
grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que
pode  revestir-se  esta  categoria  de  serviço  ao  consumidor,  portanto,  não
desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da
aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos
direitos  básicos  do  consumidor,  previstos  no  art.  6º  do  Código"  (O
consumidor e os planos de saúde, RF 328, p. 312-316).

Frise-se, que as normas protetivas do direito do consumidor, são de ordem
pública e de interesse social e, portanto, podem ser utilizadas para afastar eventual restrição por
parte da administradora de plano de saúde.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO
DE  CONSUMO.  NEGATIVA  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  REALIZAÇÃO
DE CIRURGIA.  ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. As relações entre as administradoras de
planos  de saúde e  seus  participantes  encontram-se  sujeitas  ao  Código  de
Defesa do Consumidor. 2.A fixação de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo
paciente configura hipótese de restrição por parte da administradora de plano de saúde,
deixando  o  usuário  em  situação  de  extrema  desvantagem,  de  modo  que  deve  ser
considerada  abusiva  a  cláusula  contratual  que  exclui  procedimento  cirúrgico
devidamente prescrito por médico assistente, por importar afronta ao artigo 51, inciso
IV  do  Código  de Defesa     do     Consumidor.  3.A recusa indevida  de  cobertura  de
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tratamento médico por parte  da administradora de plano de saúde configura hipótese
causadora  de  abalo  de  ordem  moral  passível  de  indenização.  4.Para  a  fixação
do quantum debeatur a  título de indenização por danos  morais,  cabe ao magistrado
pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão
do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento,
justificando-se a manutenção do valor arbitrado quando observados os princípios da
proporcionalidade  e  razoabilidade.  5.Recurso  de  Apelação  conhecido  e  não
provido. (TJDF;  Rec  2012.01.1.137959-7;  Ac.  833.594;  Terceira  Turma  Cível;  Relª
Desª Nídia Corrêa Lima; DJDFTE 27/11/2014; Pág. 163) 

DIREITO  CIVIL  E  DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.  GEAP.
INCIDÊNCIA  DO  CDC.  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  ESPECIAIS
PARA CIRURGIAORTOPÉDICA. RECUSA INDEVIDA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  ADEQUADO.  JUROS  DE
MORA. TERMO  INICIAL.  A PARTIR DO  ARBITRAMENTO.  SÚMULA Nº
362/STJ.  POR  ANALOGIA. 1-  As  normas  atinentes  ao  Código
de Defesa do Consumidor são  aplicáveis  ao  caso  em  que  pese  a  ré  seja  entidade
fechada  de  previdência  privada  sem fins  lucrativos,  ainda  que  existente  legislação
específica de regência, pois há relação de consumo quando a demanda se circunscreve
à  cobertura  médico-hospitalar,  atraindo  a  incidência  das  regras  protetivas
do consumidor. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2- Demonstrado nos autos
que os materiais especiais necessários para o procedimento cirúrgico, solicitados pelo
médico cirurgião, são mais benéficos para o segurado, o seu fornecimento é medida
que se impõe, pois atende aos princípios e objetivos do contrato de assistência à saúde.
3- A recusa da seguradora em fornecer os materiais especiais para cirurgia de elevada
técnica e complexidade gera ansiedade, aflição e angustia no paciente, o que é causa
suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, vez que está em jogo
sua qualidade de vida. 4- Quando o valor indenizatório fixado atende adequadamente a
função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte
requerente  ou  prejuízo  à  atividade  da  requerida,  não  há  que  falar  em redução  ou
majoração do quantum. 5- O termo inicial para a incidência dos juros de mora conta-se
do arbitramento do dano moral, considerando que o valor da indenização postulado
pela parte autora é meramente estimativo, não havendo, até a prolação da sentença, um
valor determinado para o cumprimento da responsabilidade civil decorrente da violação
de direitos da personalidade, razão pela qual também não se pode falar em mora da
parte  ré.  6-  Recursos  conhecidos  e  desprovidos.  Sentença  mantida.(TJDF;  Rec
2012.01.1.074865-4;  Ac.  828.550;  Sexta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Hector  Valverde
Santanna; DJDFTE 05/11/2014; Pág. 393).

Ademais, de acordo com a Súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Acrescente-se  que  o  questionado  tratamento  foi  considerado  obrigatório
pelo  art.  12,  §  2º,  inc.  II  da  Lei  n.  9.565/1998  (Lei  dos  Planos  de  Saúde),  por  se  tratar  de
atendimento de urgência de iminente risco de morte ou lesão irreparável ao paciente: 

Art.12.
§ 2º. É obrigatória cobertura do atendimento nos casos.                   
I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato
de  vida  ou  lesões  irreparáveis  para  o  paciente,  caracterizando  em
declaração do médico assistente.      

Não  é  despiciendo  esclarecer,  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.
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A priori, a não cobertura de um procedimento essencial ao tratamento da
moléstia da segurada afronta a finalidade básica do contrato, uma vez que o seu fim é garantir a
prestação de serviços médicos ao usuário.

É válido ressaltar, ainda, que, em se tratando de procedimento médico de
urgência, a cláusula restritiva do contrato acarreta desvantagem excessiva ao segurado, visto que
este  celebra  o  contrato  com  o  objetivo  de  ter  alguma  garantia  contra  fatos  imprevisíveis,
apresentando-se, assim, abusiva a aplicabilidade de tal cláusula contratual.

Observa-se que, no caso em estudo, o plano de saúde negou-se a cobrir as
despesas do procedimento de radioterapia conformada com as técnicas IMRT, associada à IGRT
para  tratamento  de  TU  de  hipófise,  solicitado  pelo  médico  do  apelado,  alegando  ausência  de
cobertura contratual. Afirma a segunda apelante que o dever de fornecer atendimento integral à
saúde, constante no art. 196 da CF, é do Estado, não dos planos privados. Portanto, teria agido no
exercício regular de um direito.

Ora, é evidente que, ao contratar um Plano Privado de Assistência Médico-
Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de que, caso venha a ser acometido de alguma
enfermidade,  sobretudo por uma doença de natureza grave, a empresa contratada arcará com
todos os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor e mais rápida maneira, o
que no presente caso não ocorreu.

Todavia, o que vem acontecendo na prática, é que, enquanto os pactuantes
assumem, sem quaisquer reservas, o risco de, eventualmente, pagarem a vida inteira pelo plano e
jamais  se  beneficiarem  dele,  a  operadora  apenas  assume  o  risco  de  arcar  com  os  custos  de
tratamento de determinadas doenças, normalmente as de mais simples (e consequentemente mais
barata) solução.

Resta, portanto, devidamente comprovada a violação do art. 51, inc. IV, do
CDC, o qual estabelece que:

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 sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;

A jurisprudência desta Egrégia Corte pronuncia-se no mesmo sentido, senão
vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. FRATURA
DE QUADRIL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO.
NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL.
ABALO  PSÍQUICO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  FIXAÇÃO.  IRRESGINAÇÃO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ELEVAÇÃO DO VALOR.  Provimento do apelo. “ (...)  a
jurisprudência desta corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos
morais  advindos  da  injusta  recusa  de  cobertura  de  seguro  saúde,  pois  tal  fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma
vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor,
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de abalo psicológico e com a saúde debilitada”. (resp 986947/ rn, rel. Ministra nancy
andrighi, terceira turma, julgado em 11/03/2008, dje 26/03/2008). a indenização por
dano moral deve ser fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de
acordo com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se converta em
fonte  de  enriquecimento  ilícito.  “a  fixação  do  quantum da indenização  por  dano
moral deve ser apta para servir como elemento de coerção destinado a frear o ânimo
do  agressor;  impedindo,  desta  forma,  a  recidiva.  ”  (rt  757/  284).  (TJPB;  AC
200.2010.036655-4/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Maria
das Graças Morais Guedes; DJPB 16/07/2012; Pág. 7)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CO-
BERTURA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAME PRESCRITO
PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO DA RÉ. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. IMPRESCINDIBILI-
DADE DO PROCEDIMENTO PARA O EXATO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DA SE-
GURADA. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. IRRELE-
VÂNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FINALIDA-
DE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DA CONTRATANTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL DO EXAME PLEITE-
ADO.  ESPECIALIDADE MÉDICA COBERTA.  ABUSIVIDADE MANIFESTA DA
CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES  DESTE TRIBUNAL.
DANOS MORAIS. INJUSTA RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO-SAÚDE. SITU-
AÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA DO SEGURADO. PRECE-
DENTES DO STJ. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA. PLEITO DE MA-
JORAÇÃO DO QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO EM  PATAMAR  RAZOÁ-
VEL, CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E DENTRO DOS PA-
RÂMETROS UTILIZADOS NOS PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS
DESTE TJPB EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. São nulas de
pleno direito as cláusulas contratuais tendentes a esvaziar a substância da avença, re-
tirando do consumidor o gozo de vantagens decorrentes, diretamente, do que foi acor-
dado, desequilibrando a equação econômico-financeira, art. 51, §1º, II, do Código de
Defesa do Consumidor. 2. Se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a fornecedo-
ra não pode limitar as formas de seu tratamento, consoante prescrição médica do pro-
fissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de
tornar inócua a manutenção da vida e da saúde, objeto primaz do contrato. Preceden-
tes do STJ.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00026896720138150131, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 19-09-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PLA-
NO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESPONSABILI-
DADE CIVIL. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO.  SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.  DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  DOS
PRINCÍPIOS  DA RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula nº 469, afirmando o entendimento de que "aplica-se o Código de De-
fesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". - Não é razoável se aguardar o
transcurso do prazo de carência para a internação, inclusive de um tratamento cober-
to pelo plano de saúde, quando a situação é emergencial, havendo indicação médica
específica para a intervenção. - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de que "nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operado-
ra do plano de saúde para tratamento emergencial, como ocorrido no presente caso,
em que a autora buscava realizar procedimento para tratamento de câncer, a orienta-
ção desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando
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apenas de mero aborrecimento". - - Enseja danos de ordem moral, e não simplesmente
mero aborrecimento, a negativa de cobertura por parte do plano de saúde de trata-
mento de saúde antes do decurso do prazo de carência, quando se tratar de situação
de emergência/urgência. - O montante arbitrado juiz de primeiro grau, à título de in-
denização por danos morais, é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade
objetiva do dano e seu efeito lesivo. Observou, outrossim, os critérios de proporciona-
lidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e aten-
dendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhan-
tes.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00999992620128152001, 2ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
17-10-2017)

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

A irresignação da parte autora, deduzida em seu recurso apelatório, cinge-se
ao  valor  arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  pleiteando  por  sua  majoração  ao
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrapartida, a segunda apelante também se insurge
quanto à indenização, alegando a inexistência de ato ilícito a ser indenizado. Ou, acaso assim não
entenda este juízo, pede por sua minoração.

Com relação aos danos morais, a tarefa de quantificá-los é árdua, pois ao
mesmo  tempo  em  que  não  se  admite  a  fixação  de  quantia  irrisória  e  que  não  atinja  os  fins
almejados, tornando inócuo e vazio o instituto, é inconcebível que essa forma de indenização venha
a se tornar uma "indústria", uma forma de ganho fácil de dinheiro. 

Assim sendo, o magistrado deve ser prudente, comedido, calcado no bom
senso  e  nas  particularidades  específicas  e  próprias  do  caso  concreto  posto  em  juízo,  não  se
admitindo a fixação de fórmulas genéricas e prévias para a fixação do quantum. 

Somente com o exame concreto e efetivo de todos os dados que formam a
demanda, aliado à necessária razoabilidade, ao prudente arbítrio do julgador e às circunstâncias que
de  algum modo  interferem na  quantificação  da  indenização,  é  que  se  alcançará  o  valor  a  ser
atribuído ao dano moral. Segundo o entendimento de Caio Mário da Silva Pereira: 

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas
ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que
os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o
sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo
em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Mas
se é certo que a situação econômica do ofensor é um dos elementos de quantificação,
não  pode  ser  levada  ela  ao  extremo de  se  defender  que  as  suas  más  condições  o
eximam do dever ressarcitório. Como proclama Santos Britz, "o fato patrimonial é só
um entre vários que se há de levar em conta". Esta situação é de ser ponderada, como
também  a  existência  de  um  seguro  de  responsabilidade,  posto  não  seja  este  um
elemento decisivo (Responsabilidade Civil, p. 60). 

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. Nesse sentido, é ilustrativo o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
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CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  CIRURGIA.
AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. QUANTUM. ALTERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 
1 - Não há falar em incidência do art. 1061 do Código Civil e muito menos na sua
violação  se,  como  no  caso  presente,  os  danos  morais  não  decorrem  de  simples
inadimplemento contratual, mas da própria situação vexatória (in re ipsa), criada
pela conduta da empresa ré, marcada pelo descaso e pelo desprezo de, no momento
em que a segurada mais precisava, omitir-se em providenciar o competente médico
de seus quadros e  autorizar  a necessária  cirurgia,  preferindo,  contudo,  ao invés
disso, deixar a doente por mais de seis horas, sofrendo dores insuportáveis em uma
emergência  de  hospital  e,  ao  final  de  tudo,  ainda  dizer  que  a  liberação  do
procedimento médico poderia demorar até 72 (setenta e duas) horas.
2 - Considerando as peculiaridades do caso e os julgados desta Corte em hipóteses
semelhantes,  a  estipulação  do  quantum  indenizatório  em  aproximadamente  R$
23.000,00 não é desarrazoada, não merecendo, por isso mesmo, alteração em sede
especial. 
3  -  Recurso  especial  não  conhecido,  inclusive  porque  incidente  a  súmula  83/STJ.
(REsp 357.404/RJ, Rel. MIN. FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado
em 04.10.2005, DJ 24.10.2005 p. 327 – grifo nosso)

No caso em apreço, tomando-se por base os parâmetros acima, tenho como
justo e razoável o valor arbitrado na sentença, não havendo que se falar em reforma.

Assim, à vista das considerações acima ilustradas, mormente em razão dos
precedentes  desta  Corte  sobre  o tema  em exame,  NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
APELATÓRIOS, mantendo a decisão a quo nos seus demais termos.

É como voto 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0105664-23.2012.815.2001 — 16ª Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Tereza  Cristina  Bernardo
Oliveira e pela Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença de fls.
169/172, proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Dano Moral proposta pela primeira apelante em desfavor da segunda.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos, para condenar a
ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo
valor deverá ser atualizado com correção monetária a partir da publicação da sentença (art. 1º, § 2º,
da  Lei  6.899/81),  e  com juros  de  mora  de  1% am  a  partir  da  citação.  Condenou  também  a
promovida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.

Inconformada, autora interpôs recurso apelatório de fls. 174/180, pleiteando
a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a UNIMED também apelou, requerendo a reforma sentença de
primeiro grau, aduzindo legalidade na conduta da promovida, ante a não cobertura contratual do
procedimento requerido e que o dever de fornecer atendimento integral à saúde, constante no art.
196 da CF, é do Estado, não dos planos privados. Por fim, afirma que agiu no exercício regular de
um direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Acaso haja entendimento
pelo pagamento da indenização, requer sua minoração (fls. 186/197).

Embora intimadas as partes,  apenas a UNIMED apresentou contrarrazões
(fls. 214/223). 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.  230/234v,  opinou  pelo  provimento  do  apelo  da  autora  e  pelo  desprovimento  do  recurso
apelatório da UNIMED. 

É o relatório. 

João Pessoa, 07 de novembro de 2017. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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