
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046591-86.2013.815.2001.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Manoel Marques de Souto Nóbrega.
Advogado : Elson Carvalho Filho (OAB/PB 14.160).
Apelado : UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.
Advogado : Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8.463) e 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.
REEMBOLSO DE DESPESAS.  NECESSIDADE DE
URGÊNCIA  OU  EMERGÊNCIA  E
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DOS
SERVIÇOS  CONTRATADOS  PELO  USUÁRIO.
PACIENTE  INTERNADO  NO  HOSPITAL  DA
UNIMED. NUTRIÇÃO PARENTERAL FORNECIDA
PELO  PLANO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DESPENDIDOS
COM A TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA E DAS
QUANTIAS  PAGAS  EM  HOSPITAL
DESCREDENCIADO.  INTERNAÇÃO  NO
HOSPITAL CREDENCIADO  EM  ACOMODAÇÃO
SUPERIOR  À  CONTRATADA.  DIFERENÇA  DE
PREÇO  DEVIDA.  DANOS  MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- De acordo com o art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98,
em  caso  de  urgência  ou  emergência,  os  usuários  serão
reembolsados, nos limites das obrigações contratuais, das
despesas efetuadas,  quando não for possível a utilização
dos  serviços  próprios,  contratados,  credenciados  ou
referenciados pelas pelas operadoras.
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-  No  caso  dos  autos,  o  paciente  foi  transferido  para
hospital  não  credenciado,  por  meio  de  UTI  aérea,  por
solicitação da sua família e decorrente do desejo de obter
um  tratamento  médico  numa  estrutura  hospitalar  e
nutricional melhor. Inexiste comprovação da ausência de
fornecimento  de  alimentação  parenteral  no  Hospital  da
Unimed como também não há provas de que não existia
hospital  credenciado  para  o  tratamento  da  saúde,  razão
pela  qual  não  há  que  se  falar  em  restituição  do  valor
despendido no transporte aéreo (UTI aérea) tampouco na
quantia paga junto ao Hospital Sírio Libanês.

-  No  mais,  considerando  que  foi  assinado  documento
declarando  sua  opção  em  internar  o  paciente  em
acomodação de padrão superior e não coberta pelo plano
de saúde contratado, não há que se falar em ressarcimento
pelos  valores  cobrados  a  título  de  diferença  de
acomodação.

-  Para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica
que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a
conduta e o dano e a culpa.

-  Não  se  verificando  ato  ilícito,  um  dos  pressupostos
necessários  à  percepção  de  indenização,  incabível  a
responsabilização do plano de saúde. 

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

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Manoel  Marques  de
Souto Nóbrega contra a sentença (fls. 1.005/1.007) proferida pelo Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da “Ação de Indenização por
Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais” movida em face da Unimed
João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na peça de ingresso, o autor narrou que, no dia 1º de setembro de
2011, dirigiu-se ao Hospital da Unimed com fortes dores abdominais e febre, sendo
atendimento pelo médico plantonista e, em seguida, liberado sob o argumento de
que se tratava de virose, sem realizar procedimento ou exame.

Em  seguida,  afirmou  que,  no  dia  seguinte,  retornou  ao  citado
nosocômio com os mesmos sintomas, sendo submetido ao exame de ultrassom, mas
o problema não foi identificado e, logo após, houve sua liberação.

Ressaltou  que  solicitou  tomografia  computadorizada,  mas  seu
pedido  foi  negado  pelo  médico  sob  a  justificativa  de  que  tal  exame  era
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desnecessário e, por isso, teve que arcar com o pagamento de R$ 620,00 (seiscentos
e vinte reais). Destacou que, nesse mesmo dia, retornou ao Hospital da Unimed
com o resultado da tomografia, momento em que foi internado, sendo inclusive
submetido a cirurgia de urgência para tratamento de verticulite aguda e retirada
uma parte do intestino, ficando o autor com bolsa de colostomia.

Seguindo  relato,  alegou  que  ficou  internado  na  UTI  até  05  de
setembro de 2011, retornando no dia 10/09/2011 e indo ao apartamento do Hospital
no dia 11/09/2011. Ainda destacou que,  como estava desnutrido e  com grau de
infecção,  necessitava  de  alimentação  parental  (alimentação  especial  na  veia),
contudo não  existia  no  Hospital  da  Unimed  e,  por  isso,  foi  transferido  para  o
Hospital  Sírio-Libanês,  no  dia  12/09/2001,  através  de  UTI  aérea,  conforme
orientação do médico que realizou a cirurgia e acompanhou o autor no Hospital da
Unimed, Dr. Felipe Antônio Rocha de Almeida.

Ressaltou que o médico cobrou a importância de R$ 7.300,00 (sete
mil  e  trezentos  reais),  sendo  R$  4.000,0  (quatro  mil  reais)  referente  às  visitas
médicas, R$ 300,00 (trezentos reais) da taxa VDL e R$ 3.000,00 (três mil reais)
concernente à complementação da equipe médica. Também aduziu que a esposa do
autor foi advertida de que o paciente somente seria liberado mediante o pagamento
de tal importância, contudo, naquele momento, foi paga a quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais) sem a emissão do respectivo recibo.

Doravante, enalteceu que também foi pago o valor de R$ 2.616,90
(dois mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos) no momento em que a
UTI aérea estava aguardando a liberação do paciente para o Hospital Sírio-Libanês,
consoante recibo anexado aos autos. Ainda afirmou que arcou com o pagamento da
UTI aérea no montante de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Frisou que ficou internado no Hospital Sírio-Libanês no período de
12/09/2011 a 28/09/2011 e teve que  arcar  com o pagamento  da quantia  de  R$
73.707,30 (setenta e três mil, setecentos e sete reais e trinta centavos) referente a
todas as despesas do tratamento.  Destacou que realizou procedimento cirúrgico,
sendo paga a quantia de R$ 18.325,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e cinco reais).
Ao final, pugnou pela condenação da promovida à restituição em dobro dos valores
despendidos no importe total de R$ 354.658,40 (trezentos e cinquenta e quatro mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), assim como ao pagamento
de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação (fls.
754/787), aduzindo que o autor foi submetido à cirurgia para retirada de apêndice
na cidade do Piauí e, ao ser atendido no Hospital da Unimed João Pessoa, no dia
01/09/2011,  queixou-se  de  dores  abdominais  e  febre,  oportunidade  na  qual  o
médico  relatou,  no  prontuário,  que  o  paciente  apresentava  abdômen  globoso,
flácido e doloroso à apalpação no quadrante inferior esquerdo.

Afirmou  que,  no  momento  do  seu  atendimento,  foi  realizada
realização de ultrassom de abdômen total e hemograma/leucograma, mas, mesmo
sem receber o resultado dos exames, o paciente foi para casa. Também alegou que,
no dia seguinte (02/09/2011), o autor retornou ao Hospital com as mesmas queixas,
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sedo  solicitado  hemograma  completo,  sumário  de  urina  e  avaliação/parecer  do
cirurgião do aparelho digestivo, como também prescreveu medicação para dor.

Ainda destacou que, no dia 03/09/2011, o promovente retornou ao
Hospital  de  posse  de  exame  de  tomografia  de  abdômen  realizada  na  Nova
Diagnóstico,  o  qual  apresentada  tumoração  em  fossa  ilíaca  esquerda,  sendo,
imediatamente, medicado com antibióticos e outras substâncias e, posteriormente,
submetido a procedimento cirúrgico, sendo observado pelo médico que a cirurgia
anterior realizada no Piauí apenas tinha mascarado o real problema do paciente que,
na  verdade,  era  uma  diverticulite  perfurada  na  FIE.  Ressaltou  que,  após  o
procedimento  cirúrgico,  o  paciente  foi  prontamente  acompanhado pelo  médico,
mas apresentou quadro infeccioso oriundo de cirurgias de tal natureza e, por isso,
teve  que  retornar  ao  centro  cirúrgico  para  drenagem  de  abscesso  de  parede  e
lavagem  da  cavidade  peritoneal,  mas,  mesmo  com  todos  os  cuidados  de
infectologista e diante da dificuldade do paciente em se alimentar por via oral, a
família resolveu transferi-lo para o Hospital Sírio Libanês.

Destacou que o médico não informou que o Hospital da Unimed não
tinha nutrição parenteral, tampouco houve cobrança de honorários. Ainda enfatizou
que tal alimentação é utilizada nos pacientes diariamente no Hospital da Unimed,
quando necessário, sendo inverídica a alegação do autor. Defendeu que o Hospital
Sírio-Libanês não faz parte da rede conveniada da promovida, sendo desnecessária
sua remoção, razão pela qual incabível o pedido de restituição.

Discorreu sobre a ausência de dano moral e de falha na prestação do
serviço. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 939/954).

As partes foram intimadas para manifestar sobre a possibilidade de
conciliação  e  da  produção  de  provas,  tendo  o  promovido  informado  que  tinha
interesse na transação no sentido de ressarcir os valores despendidos no Hospital
Sírio-Libanês com base na tabela do plano de saúde, excluídas as despesas com
transporte aéreo. (fls. 958/ 960).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  magistrado  de
primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral (fls. 1.005/1.007), cuja ementa
passo a transcrever:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  CONTRATO  DE  ADESÃO.  AUTOR
PORTADOR  DE  DIVERTICULITE  AGUDA.
ATENDIMENTO  EM  HOSPITAL  DE  ALTO  CUSTO,
SÍRIO  LIBANÊS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.
NOSOCÔMIO NÃO CREDENCIADO DA PROMOVIDA.
NEGATIVA NÃO EVIDENCIADA NO FEITO.  ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO PELA OPERADORA DE SAÚDE.
AUSÊNCIA  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 487, I DO NCPC C/C ART. 422

Apelação Cível nº 0046591-86.2013.815.2001. 4



DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
-  É  improcedente  a  pretensão  do  requerente  se  a
operadora  disponibiliza  equipe  médica  especializada
para o atendimento e o beneficiário opta por atendimento
em outro hospital de alto custo, não credenciado e fora da
abrangência do plano de saúde, sem que haja caráter de
urgência ou emergência.
-  Não  restando  configurado  o  descumprimento  das
obrigações contratuais e dos deveres anexos ao contrato,
nem  ato  ilícito  imputado  ao  plano  de  saúde  é
improcedente o pedido exordial.
- Constitui ônus da prova do autor demonstrar a negativa
da ré ao procedimento em hospital conveniado em outro
estado, de modo a propiciar a análise de seu conteúdo
danoso”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 1.010/1.029),
discorreu  sobre  os  fatos  contidos  na  inicial,  ressaltando  que,  por  se  encontrar
desnutrido após a cirurgia de diverticulite aguda e com grau de infecção e diante da
ausência de alimentação parental no Hospital da Unimed, foi orientado pelo médico
cirurgião a sua transferência para o Hospital Sírio-Libanês, por meio de UTI aérea,
conforme documentos de fls. 96 e 213.

Narrou  a  falha  na  prestação  do  serviço,  eis  que  somente  após
realização de exame por conta própria foi possível desvendar seu quadro clínico,
deixando  a  recorrida  de  proceder  de  forma  adequada  para  a  verificação  dos
sintomas. Enfatizou a abusividade da cláusula contratual de exclusão de cobertura
de tratamento de saúde de qualquer espécie, assim como enalteceu que os valores
despendidos devem ser ressarcidos independente do preço da tabela do plano de
saúde. 

Ao  final,  requereu  a  reforma  da  decisão  com  a  condenação  da
recorrida à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por
danos morais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 1.034/1.047).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou parecer (fls. 1.051/1.052), opinando pelo prosseguimento do recurso sem
manifestação sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois,
observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios
de  impugnação  de  decisão  judicial,  bem  como  da  condenação  em  honorários
sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados  Administrativos  nº  3  e  7  do
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Superior  Tribunal  de  Justiça.  Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade, passo à análise das alegações recursais.

Consoante relatado, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de
Justiça consiste em perquirir a obrigatoriedade ou não do plano de saúde de arcar
com os custos integrais das despesas médico-hospitalares para tratamento médico
realizado no Hospital Sírio-Libanês, a restituição dos valores despendidos com a
transferência do paciente por meio de UTI aérea e a indenização por danos morais.

- Da restituição:

Ab initio, faz-se mister 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.

Não  fosse  isso,  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.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  inclusive  já  pacificou  a  questão
sumulando o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Outrossim, ressalto que o pacto firmado pelas  partes insere-se no
conceito  de  contrato  de  adesão,  o  qual  se  caracteriza  por  possuir  cláusulas
estanques  e  uniformizadas,  anteriormente  formuladas  e  impostas  de  modo
unilateral por um dos litigantes. Neste pensar, as cláusulas preestabelecidas, lesivas
aos direitos dos segurados, devem sempre ser repelidas pelo Órgão Estatal, com
plena aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que o art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 estabelece
os  casos  em  que  os  planos  de  saúde  deverão  reembolsar  as  despesas  médicas
realizadas pelos seus beneficiários. Vejamos:

“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:

(...) 

VI  -  reembolso,  em todos  os  tipos  de  produtos  de  que
tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nos limites
das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com  assistência  à  saúde,  em  casos  de
urgência  ou  emergência,  quando  não  for  possível  a
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utilização  dos  serviços  próprios,  contratados,
credenciados  ou  referenciados  pelas  operadoras,  de
acordo com a relação de preços  de serviços médicos e
hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis
no  prazo  máximo  de  trinta  dias  após  a  entrega  da
documentação adequada”. 

Pela  redação  do  dispositivo  acima,  infere-se  que,  em  caso  de
urgência  ou  emergência,  os  usuários  serão  reembolsados,  nos  limites  das
obrigações contratuais, das despesas efetuadas, quando não for possível a utilização
dos  serviços  próprios,  contratados,  credenciados  ou  referenciados  pelas  pelas
operadoras.

Pois bem. Infere-se que o segurado, após duas ida ao Hospital da
Unimed em dias anteriores, foi internado no citado nosocômio, no dia 03/09/2011,
tendo sido requisitada pelo usuário a acomodação tipo apartamento (fls. 49), já que
o seu plano de saúde prevê a acomodação alojamento conjunto (enfermaria – fls.
23).

Ainda, durante sua internação naquele nosocômio, foram realizados
diversos exames e prescritas inúmeras medicações para tratamento de sua saúde
(diverticulite),  inclusive  houve  a  realização  de  procedimento  cirúrgico  com  a
consequente transferência para UTI, conforme vasta documentação acostada com a
inicial.  Ademais,  após  a  cirurgia,  houve  o  acompanhamento  nutricional,
psicológico, médico infectologista, como também a realização de vários exames
necessários ao tratamento (fls. 841/848).

Ocorre  que,  ao  contrário  do  alegado  pelo  insurgente,  a  nutrição
parenteral  consta  nas  intervenções  médicas  do  planejamento  da  assistência  de
enfermagem da UTI do Hospital da Unimed (fls. 110/112), o que corrobora a tese
da  recorrida  de  que  tal  nutrição  é  utilizada  diariamente  no  nosocômio,  caso  o
paciente  dela  necessite.  Ora,  se  a  nutrição  parenteral  não  fosse  utilizada  pelo
Hospital da Unimed, logicamente não estaria dentre as intervenções terapêuticas da
UTI.

Além do mais, cumpre ressaltar que a transferência para o Hospital
Sírio-Libanês foi solicitada pela própria família do paciente/autor, e não indicação
do médico, Dr. Felipe Antônio Rocha de Almeida (fls. 213). Vejamos trecho da
recomendação do médico:

“(…) Meu parecer no momento é de um quadro de íleo
paralítico  pós-operatório  sem  menção  de  complicação
cirúrgica  e  com  necessidade  de  suporte  nutricional
parenteral;  diante  deste  quadro  e  por  desejar  melhor
estrutura  hospitalar  e  nutricional  bem  como  eventual
necessidade de UTI, a família solicitou transferência para
Hospital em São Paulo no Sírio Libanês”. (fls. 213).

Como  visto,  o  recorrente  foi  transferido  para  o  Hospital  Sírio-
Libanês,  por  meio  de  UTI  aérea, por  solicitação  da  sua  família,  e  não  por
indicação médica. O parecer do médico é claro no sentido de que a opção pela
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transferência  decorreu  do  desejo  de  ser  tratado  numa  estrutura  hospitalar  e
nutricional melhor (fls. 213), inexistindo qualquer menção acerca da ausência de
fornecimento  de  alimentação  parenteral  no  Hospital  da  Unimed  tampouco  há
provas  nos  autos  de  que  não existia  hospital  credenciado para  o tratamento  da
saúde, razão pela qual não há que se falar em restituição do valor despendido no
transporte aéreo (UTI aérea) tampouco na quantia paga junto ao Hospital  Sírio-
Libanês.

Conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
reembolso das despesas médicas é devido, na hipótese em que estiver configurada a
situação  de  urgência,  e  não  existindo  estabelecimento  credenciado  no  local,  o
procedimento for executado em hospital não credenciado. Vejamos:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE
SAÚDE.  OPÇÃO  POR  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR
NÃO  CREDENCIADA  À  OPERADORA  DE  SAÚDE.
INEXISTÊNCIA  DE  HIPÓTESE  DE
EXCEPCIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS.
NÃO  CABIMENTO.  REVOLVIMENTO  DE  ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS
5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.A jurisprudência
desta  Corte  entende  que  o  reembolso  das  despesas
efetuadas  pelo  tratamento  médico  realizado  com
profissional não credenciado é admitido apenas em casos
especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no
local,  recusa  do  hospital  conveniado  em  receber  o
paciente, urgência da internação).2. No caso, o Tribunal
de origem, mediante análise do contexto fático-probatório
dos autos, concluiu que inexiste obscuridade na cláusula
limitativa  de  reembolso para  atendimento  fora  da  rede
credenciada e que não se tratou de situação de urgência
ou emergência, de interrupção de atendimento ou outra
situação  extraordinária  que  justifique  a  realização  do
tratamento por profissionais fora da rede referenciada. 3.
Nessas circunstâncias, a reversão do julgado afigura-se
inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e
reexame  do  contexto  fático-probatório  dos  autos,
providência, todavia, incabível, a atrair a incidência das
Súmulas  5  e  7/STJ.4.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento. (STJ/AgInt no AgInt no AREsp 899.650/CE,
Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

No  caso  dos  autos,  o  tratamento  do  recorrente,  inclusive  com  a
utilização de nutrição parenteral,  estava sendo realizado no Hospital da Unimed
João Pessoa, contudo sua transferência para nosocômio não credenciado decorreu
de opção da família e, por isso, não há que se falar em reembolso das despesas ali
despendidas.
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No mais,  o  valor  de  R$  2.616,89  pago  pelo  recorrente  junto  ao
Hospital da Unimed, verifica-se que era referente à diferença da internação pela
mudança de acomodação (fls. 215), uma vez que seu plano previa a acomodação
em alojamento conjunto, e o autor ficou internado num apartamento, inclusive a
Sra Janaina Maria da S. Nóbrega assinou termo de responsabilidade e confissão de
dívida (fls. 49).

Por isso, considerando que foi assinado documento declarando sua
opção em internar o paciente em acomodação de padrão superior e não coberta pelo
plano de  saúde contratado, não há que se falar  em ressarcimento pelos  valores
cobrados a título de diferença de acomodação.

Por fim, embora o autor afirme que pagou a quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais) ao médico, entendo que o ressarcimento é indevido, eis que inexiste
provas de desembolso de tal quantia. Ora, o dano material não se presume, devendo
ser provado pela parte interessada.

- Dos danos morais:

Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência  dos  requisitos  que  a  ensejam e,  por  conseguinte,  geram o  dever  de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,  comete  ato
ilícito.”

“Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito  (arts.  186  e  187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim, para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se
necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo
de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa.

Como visto, não houve conduta ilícita por parte do plano de saúde,
eis  que  houve  a  cobrança  de  valores  referentes  à  diferença  pela  mudança  de
acomodação no Hospital, com a ciência do paciente e sua família. Além do mais, a
transferência do recorrente por meio de UTI e para nosocômio diverso decorreu do
desejo de sua família.

Destarte, não se verifica ato ilícito, um dos pressupostos necessários
à  percepção  de  indenização,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em
responsabilização da recorrida.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada.
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Deixo de majorar a verba honorária, em virtude da sua fixação no
patamar máximo (art. 85, §11, do CPC).

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.  Luís  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme  de  Lira,  Procurador  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03
de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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