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Acórdão
Apelação Cível n.º 0003809-58.2013.815.2003

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Nataline Almeida de Farias. – Adv.: Joacil  Freire da Silva e
Outro. OAB/PB nº. 5.571.

Apelado 01: CLIM – Hospital e Maternidade Ltda.. – Adv.: Ana Kattarina
Bargetzi Nóbrega e Outro. OAB/PB nº. 12.596.

Apelado 02:  Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico. –
Adv.: Hermano Gadelha de Sá, OAB/PB nº. 8.463, e Leidson Flamarion
Torres Matos, OAB/PB nº. 13.040.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR  DANOS  MORAIS.  PLANO
DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  E
RECUSA  DE  ATENDIMENTO  HOSPITALAR.
ABORTO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  ABUSIVIDADE  DA  NEGATIVA  DA
COBERTURA  E  RECUSA  DO  ATENDIMENTO.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI
Nº.  9.656/98.  DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  A relação  havida  entre  as  partes
submete-se  às  normas  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor,  haja  visa  que  a
relação  existente  entre  o  segurado  e
operadora de plano de saúde é de natureza
consumerista, nos termos dos artigos 2º e
3º, §2º, do CDC.

-  A negativa  de  cobertura  e  recusa  no
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atendimento  das  apeladas  não  manteve
qualquer relação de condicionalidade com a
interrupção  da  gestação,  não  merecendo,
portanto, retoque a sentença nesse ponto.

-  A  Lei  nº.  9.656/1998,  que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência
à  saúde,  prevê  em  seu  art.  35-C,  a
obrigatoriedade  de  cobertura  do
atendimento  nos  casos  de  emergência  e
urgência.  No  caso  sob  análise,  tem-se,
claramente, que o quadro apresentado pela
apelante  era  típico  de  urgência,  pois
decorrente  de  complicações  no  processo
gestacional.

-  Diante  da  urgência  de  atendimento,
mostra-se abusiva a negativa de cobertura
e  a  recusa  no  atendimento  dos
procedimentos médicos e hospitalares, em
ofensa  ao  dever  da  boa-fé  contratual  e
também às regras protetivas do Código de
Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Nataline Almeida

de Farias hostilizando sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Regional

de  Mangabeira,  proferida  nos  autos  da  Ação  Indenizatória  por  Danos

Morais ajuizada  pela  ora apelante,  contra  a  CLIM  –  Hospital  e

Maternidade  Ltda. e  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de

Trabalho Médico.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo n.º 0003809-58.2013.815.2003

Em  seu  pedido  inicial,  a  promovente  relatou,  em

síntese, ser beneficiária de plano de saúde mantido pela parte promovida

Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  desde

24/02/2012. 

Aduziu  que,  na  data  de  27/05/2012,  encontrando-se

grávida,  deu entrada no hospital  CLIM – Hospital  e Maternidade Ltda.,

“com grande fluxo de sangramento, dores na barriga e náuseas”, contudo,

não obstante ter sido informada pelo médico que necessitaria submeter-se

a um procedimento em razão do grave risco de aborto, as promovidas

negaram-lhe a cobertura e atendimento necessários.

Asseverou  que,  apesar  do  quadro  de  urgência  que

apresentava,  foi  informada  que  somente  realizariam  tal  procedimento

mediante o pagamento da quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos

reais).

Alegou que foi obrigada a dirigir-se a um hospital do

SUS  para  realização  do  procedimento,  vindo  a  sofrer  um  aborto

involuntário.

Sustentou que a omissão e negligência no atendimento

levou à interrupção da gravidez, pelo qual faz jus à indenização por danos

morias no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na sentença (fls. 149/151v), a magistrada a quo julgou

improcedente o pedido, sob o argumento de que não restou “demonstrada

a existência  de nexo causal  entre a  suposta falta  de atendimento e a

perda gestacional sofrida pela autora.”
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Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil

reais), suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Insatisfeita, em suas razões recursais (fls. 157/162), a

apelante alegou, em síntese, que, “independente se a gestação era ou não

anembrionada,  deveria  ter  sido  atendida  como  usuária  e  cliente  da

apelada Unimed.”

Alegou que, em razão da negativa de atendimento do

plano de saúde, fora obrigada a dirigir-se a um hospital público, vindo a

sofrer o aborto horas depois.

Ressaltou que a recusa da internação e realização do

procedimento  solicitado  pelo  médico  foi  conduta  omissiva,  passível  de

indenização, pois se tratava de caso de urgência e que o aborto poderia

ter sido evitado.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que

sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da

sucumbência.

Contrarrazões ofertadas pelas apeladas(fls. 165/175 e

176/187).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 195/202),

opinando, pelo provimento do recurso, para que, reformada parcialmente

a sentença, seja julgado procedente o pedido de indenização por danos

morais em razão da negativa do hospital, bem como do plano de saúde

em  realizar  os  procedimentos  necessários  para  melhorar  o  estado  de

saúde da paciente.
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É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade,  conheço  do  presente

recurso. 

O cerne da questão  consiste  na discussão  acerca  da

obrigação do plano de saúde e do hospital em indenizar a apelante em

razão de omissão e recusa de atendimento e cobertura de procedimento

em situação de urgência, ocasionando o aborto. 

Portanto, o presente apelo gira em torno da análise dos

seguintes pontos controvertidos: 1) a negativa de cobertura e a recusa no

atendimento das  apeladas levaram à interrupção da gestação; e,  2)  a

responsabilidade das apeladas pelos danos morais sofridos pela autora em

decorrência da conduta desempenhada.

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  relação  havida

entre  as  partes  submete-se  às  normas  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor,  haja  visa  que  a  relação  existente  entre  o  segurado  e

operadora de plano de saúde é de natureza consumerista. É o previsto nos

artigos 2º e 3º, §2º, do CDC: 

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica  que  adquire  ou  utiliza  produto  ou
serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade  de  pessoas,  ainda  que
indetermináveis,  que  haja  intervindo  nas
relações de consumo.
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Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou
jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou
estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,
exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
(…)
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. ”

Por  essas  razões,  impõe-se  a  inteira  aplicação  nas

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que possibilita um

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores

enquanto tais.

No  caso  em  disceptação,  a  apelante,  gestante  de

aproximadamente 4 a 5 semanas (fl.  26),  buscou as  dependências  da

CLIM – Hospital e Maternidade, nossocônio credenciado da operadora de

saúde apelante, apresentando sangramento, dores na barriga e náuseas,

em  virtude  de  complicações  na  gravidez,  onde  recebeu  os  primeiros

atendimentos.

Narrou a apelante que, pelo iminente risco de aborto e

agravamento  de seu  estado  de saúde,  foi  informada pelo  médico  que

necessitava  realizar  um  procedimento,  sendo  surpreendida  com  a

informação repassada pela recepção do hospital de que teria que pagar o

valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), diante da negativa de

cobertura da operadora do plano de saúde.
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Neste caso, aplicam-se as regras estabelecidas pelo art.

6º,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  segundo  as  quais  é

necessária a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo,

inclusive  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  considerando  a

hipossuficiência do mesmo de apresentar comprovação acerca da negativa

de atendimento e cobertura pelo hospital e operadora do plano de saúde.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,

inclusive com a inversão do ônus da prova, a

seu favor, no processo civil, quando, a critério

do juiz, for verossímil a alegação ou quando

for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras

ordinárias de experiências;

Assim,  com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  os  fatos

veiculados pelo consumidor passam a desfrutar de uma presunção relativa

de veracidade.  Entretanto,  o aborto sofrido pela apelante não mantém

nexo de causalidade com qualquer conduta das apeladas.

Consoante prestante ensinamento de Paulo Nader:

"Não são suficientes, à caracterização do ato

ilícito, a conduta antijurídica, a culpa ou risco

e  o  dano.  Fundamental,  igualmente,  é  a

relação de causa e efeito entre a conduta e o

dano  causado  a  outrem.  É  preciso  que  os

prejuízos  sofridos  por  alguém  decorram  da

ação ou omissão do agente contrária ao seu

dever jurídico. Se houve a conduta, seguida
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de danos, mas estes não decorreram daquela,

não haverá ato ilícito." (Nader, Paulo. Curso de

direito civil, volume 7: responsabilidade civil. /

Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio

de Janeiro: Forense, 2016., pag. 78).

Pelo  documento acostado à fl.  25,  resta  claro  que a

apelante sofreu um “aborto inevitável”,  ou seja,  nada poderia ser feito

para impedi-lo. Em outras palavras, mesmo que a operadora do plano de

saúde  tivesse  autorizado  e  o  hospital  realizado  o  procedimento,  ainda

assim a apelante viria sofrer o aborto, uma vez que não existiam medidas

que pudessem ser adotadas para a reversibilidade do quadro. 

Desse  modo,  a  negativa  de  cobertura  e  recusa  no

atendimento  das  apeladas  não  manteve  qualquer  relação  de

condicionalidade  com  a  interrupção  da  gestação,  não  merecendo,

portanto, retoque a sentença nesse ponto.

Todavia,  assiste  razão ao apelo  quanto ao pedido de

indenização  por  negativa  de  cobertura  e  recusa  de  atendimento  para

realização do procedimento.

É que a Lei nº. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos

e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art.  35-C, a

obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e

urgência. Veja-se:

Art.  35-C.  É  obrigatória  a  cobertura  do

atendimento nos casos: 

(...)

II - de emergência, como tal definidos os que
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implicarem  risco  imediato  de  vida  ou  de

lesões  irreparáveis  para  o  paciente,

caracterizado  em  declaração  do  médico

assistente;

III  -  de  urgência,  assim  entendidos  os

resultantes  de  acidentes  pessoais  ou  de

complicações no processo gestacional; 

No caso sob análise, tem-se, claramente, que o quadro

apresentado  pela  apelante  era  típico  de  urgência,  pois  decorrente  de

complicações no processo gestacional.

Assim, diante da urgência de atendimento, mostra-se

abusiva  a  negativa  de  cobertura  e  a  recusa  no  atendimento  dos

procedimentos  médicos  e  hospitalares,  em ofensa  ao  dever  da  boa-fé

contratual  e  também  às  regras  protetivas  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Ademais, os fatos narrados não foram rebatidos pelas

apeladas, ao contrário, apenas se limitam a argumentar que prestaram

plena assistência quando necessário, bem como não houve negativa por

parte da Unimed.

É evidente que, pela verossimilhança das alegações da

apelante e sua hipossuficiência em provar todo o alegado, além do fato da

prova situar-se no âmbito técnico das apeladas, a essas caberiam provar o

contrário em matéria de defesa.

Sobre  o  tema,  este  Egrégio  Tribunal  assim  já  se

posicionou: 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZATÓRIA  POR
DANO MATERIAL E MORAL. CIRURGIA DE
URGÊNCIA.  NEGATIVA  PELO  PLANO  DE
SAÚDE.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  CDC.
APENDICITE  AGUDA.  NÍTIDA  SITUAÇÃO
EMERGENCIAL.  RESSARCIMENTO
DEVIDO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE RAZOÁVEL.
MINORAÇÃO.  DESNECESSIDADE
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 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. A negativa
de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde,
mormente quando constatada a sua urgência,
causa  sérios  abalos  psíquicos  e  morais  não
podendo  ser  colocado  na  vala  comum  do
"mero  aborrecimento""  Vistos  etc.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00068174920138152001,  -  Não  possui  -,
Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ
BENEVIDES , j. em 11-12-2017) 

APELAÇÃO  -  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  -
PLANO DE SAÚDE - CRIANÇA COM TRÊS
MESES DE VIDA - QUADRO DE INFECÇÃO
URINÁRIA,  DESIDRATAÇÃO  E  ENTERITE
AGUDA  -  PRESCRIÇÃO  DE
INTERNAMENTO  -  NEGATIVA  DE
ATENDIMENTO - CARÊNCIA DE 180 DIAS
NÃO COMPLETADA - RECUSA INDEVIDA -
SITUAÇÃO EMERGENCIAL CONFIGURADA
-  ARTS.  35-C  E  12,  V,  "C"  DA  LEI  Nº
9.656/98 -  DANO MORAL IN RE IPSA -
PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO
DO RECURSO. Nos termos do art. 35-C, I, da
Lei nº 9.656/98 "é obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos de emergência, como
tal definidos os que implicarem risco imediato
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de  vida  ou  de  lesões  irreparáveis  para  o
paciente,  caracterizado  em  declaração  do
médico assistente". Embora seja permitida a
fixação  de  prazos  de  carência  para  o
atendimento das  demandas dos  usuários  de
planos  de  saúde,  os  casos  de  urgência  ou
emergência  devem  ser  obrigatoriamente
cobertos pela operadora no prazo máximo de
24  (vinte  e  quatro)  horas,  consoante
preceitua  o  artigo  12,  V,  "c"  da  Lei  nº
9.656/98.  Caracterizada  a  situação
emergencial,  não  poderia  a
operadora/apelante  ter  negado  o
atendimento,  alegando  que  o  autor  não
cumprira o prazo de carência de 180 (cento e
oitenta)  dias  para  internação.  Ao  revés,
deveria ter autorizado a internação prescrita
pelo médico, em consonância com o preceito
do artigo 35-C, inciso "I" da Lei nº 9.656/98.
"A  recusa  indevida/injustificada,  pela
operadora  de  plano  de  saúde,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00108223620148150011,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI  ,  j.
em 07-11-2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  PLANO  DE
SAÚDE.  APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  RESPONSABILIDADE
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
Defesa do Consumidor aos contratos de plano
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de saúde".  -  Não é  razoável  se aguardar  o
transcurso  do  prazo  de  carência  para  a
internação,  inclusive  de  um  tratamento
coberto  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 operadora do plano de saúde para
tratamento  emergencial,  como  ocorrido  no
presente  caso,  em  que  a  autora  buscava
realizar  procedimento  para  tratamento  de
câncer,  a  orientação  desta  Corte  é  assente
quanto à caracterização de dano moral, não
se tratando 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
tratamento  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  indenização  por  danos  morais,  é
condizente  com  as  circunstâncias  fáticas,  a
gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo.
Observou,  outrossim,  os  critérios  de
proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar  em  enriquecimento  ilícito  do
beneficiário  e  atendendo,  ainda,  ao objetivo
de  inibir  o  ofensor  da  prática  de  condutas
futuras  semelhantes.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00999992620128152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 17-10-
2017) 

Não diverge o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
NEGATIVA  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA
TRATAMENTO  DE  EMERGÊNCIA  DE
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DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA.
CLÁUSULA  ABUSIVA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido
de  que  o  mero  descumprimento  contratual
não  enseja  indenização  por  dano  moral.  No
entanto, nas hipóteses em que há recusa de
cobertura por parte da operadora do plano de
saúde  para  tratamento  emergencial,  como
ocorrido no presente caso, em que a autora
buscava  realizar  procedimento  para
tratamento  de  câncer,  a  orientação  desta
Corte  é  assente  quanto  à  caracterização  de
dano moral, não se tratando apenas de mero
aborrecimento  2.  A  cláusula  contratual  que
prevê  prazo  de carência  para  utilização  dos
serviços prestados pelo plano de saúde não é
considerada abusiva, desde que não obste a
cobertura  do  segurado  em  casos  de
emergência  ou  urgência.  3.  Agravo  interno
não  provido.  (STJ/AgInt  no  AREsp
872.156/CE,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
20/03/2017). 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  RECUSA  DE
COBERTURA  SECURITÁRIA.  DANO
MORAL.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
VALOR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
TERMO  INICIAL  DOS  JUROS  DE  MORA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do
STJ pacificou entendimento no sentido de que
a  recusa  injusta  de  plano  de  saúde  à
cobertura  securitária  enseja  reparação  por
dano  moral,  ainda  que  se  trate  de
procedimentos  não  emergenciais,  uma  vez
que gera aflição e angústia para o segurado, o
qual  se  encontra  com  sua  higidez  físico-
psicológica  comprometida,  em  virtude  da
enfermidade. Precedentes. […] (STJ, AgRg no
AgRg  no  REsp  1372202/PR,  Rel.  Ministro
Antônio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,
julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016). 
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Portanto, diante da negativa de cobertura e recusa no

atendimento, evidente o abalo moral sofrido pela gestante, extrapolando o

simples inadimplemento contratual, sobretudo na hipótese dos autos em

que a situação recomendava urgência.

Com relação a fixação do quantum indenizatório, frise-

se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano moral

não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste

instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a dor da

vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o

magistrado,  na  fixação  do  valor  da  compensação  pelo  abalo  moral,

observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso,

deve  se  atentar  para  o  seu  fim  pedagógico  de  desestimular  conduta

semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras

suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de quem deve,

de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o enriquecimento sem

causa.

Há de se considerar, que a apelante, possuindo plano

de saúde privado, teve que se deslocar até um hospital público, durante a

madrugada, a fim de receber o atendimento adequado.

Considerando  tais  parâmetros,  reputo  adequada  a

fixação  da  indenização  em R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),  quantia  esta

suficiente a reparar o sofrimento da apelante no tocante à negativa de

cobertura e recusa no atendimento, e que serve de alerta às apeladas

para que aja com maior respeito no trato com seus consumidores.
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Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO,

para  reformar  a  decisão  vergastada,  condenando  as  partes  CLIM  –

Hospital  e  Maternidade  Ltda.  e  Unimed João  Pessoa  –  Cooperativa  de

Trabalho Médico, a pagar uma indenização por danos morais a autora, no

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma objetiva e solidária, com

juros  de mora  de 1% (um por  cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação,  e

correção monetária pelo INPC, devida a partir da data do arbitramento.

Condeno, ainda, as apeladas ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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