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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
COBERTURA  INERENTE  A  PARTO.  PROCEDIMENTO
RECUSADO.  ALEGADA AUSÊNCIA DE  UTI.  IMEDIATA
TRANSFERÊNCIA  PARA  OUTRA  UNIDADE
HOSPITALAR. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO ALUSIVO
AO  CONTRATO.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO  EXIME  DO
DEVER  DE  INDENIZAR.  MERA  OBRIGAÇÃO. DANO
MORAL. NEXO  CAUSAL  E  CULPA  REVELADOS.
REQUISITOS AUTORIZADORES.  PECULIARIDADES DO
CASO. INDENIZAÇÃO  CABÍVEL.  FIXAÇÃO
ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário
que  existam três  elementos  essenciais:  a  ofensa  a  uma
norma preexistente ou um erro de conduta, um dano e o
nexo de causalidade entre eles. Restando evidenciado nos
autos  que  a  negativa  da  realização  do  parto,  sob  o
argumento de não disponibilizar de UTI,  foi suficiente para
atingir  o  animus  da  personalidade,  provocando
atribulações, há que se falar em dano moral.

Demais disso, as cláusulas contratuais não demonstraram
de  forma  clara  que  o  estabelecimento  hospitalar  não
dispunha de UTI Neonatal à disposição, caso necessitasse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Apelação Cível nº 0045064-02.2013.815.2001

 Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  142/161)  interposta  pelo
Hospital  João Paulo II  Ltda. buscando reformar a sentença (fls.  134/140)
proferida pelo Juízo de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais  promovida por  Aline
Freitas  da  Silva  contra  o  apelante,  que  julgou  procedente  o  pedido  e
condenou o réu ao pagamento, a título de danos morais em R$10.000,00.

Ressaltou  que  “tendo  em  vista  que  foi  recusado  o  seu
atendimento no hospital contrato, para a realização do parto da autora, bem
como garantido toda a assistência necessária”.

Ainda  pontuou  que  “em  nenhum  momento  no  contrato
estabelecido entre as partes,  ficou expresso que o hospital  promovido não
possuía UTI neonatal,  muito menos que não poderia atender a situação da
autora.”

Em apelação, o hospital réu sustenta a seguinte tese defensiva: i)
a gravidez da autora era de alto risco, e por absoluta cautela a paciente foi
encaminhada  a  hospital  em  condições  de  recebê-la;  ii)  junto  ao
encaminhamento foram enviados exames pré parto; iii) o pacto firmado não
credenciou a autora a utilizar-se de UTI,  justamente porque o hospital  não
dispõe de serviço de UTI neonatal, por não realizar partos de emergência, e
sim eletivo; iv) o valor já pago inerte ao contrato entre as partes foi devolvido;
v)  inexistência  de  dano  moral;  vi)  exorbitância  do  valor  arbitrado  em
R$10.000,00 reais, que deve ser reduzido, caso entenda o dano moral.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 168/184.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso,
porquanto, com retidão, os danos morais foram reconhecidos e justo o valor
cominado, fls. 191/197.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação, com devolução
sem lograr  êxito  de  acordo,  dada  a  ausência  da  parte  apelada  à  sessão
designada, fls. 203.

VOTO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  existência  de  dano,
motivado por ação da ré/apelada, na medida  que  a autora  afirma que houve
recusa injustificada no atendimento médico pelo Hospital João Paulo II Ltda., a
vista de contrato de assistência médica desenvolvido pelo promovido/apelante.

Antes de apreciar as insurgências recursais,  faço as seguintes
ponderações:

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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1 – a autora  pactou serviços de assistência médica, de parto e
internação hospitalar, no importe de R$ 3.100,00, fls. 19; 

2 – o contrato tinha, dentre outras cláusulas, as seguintes:

Cláusula  Primeira –  Serviços  inclusos  no  pacote  –  integram  os
serviços médicos, hospitalar oferecido neste pacote os itens a seguir especificados:

a)  Assistência  ao  parto  normal  ou  cirúrgico,  e  havendo  indicação
eletiva, por equipe médica especializada;

b) Utilização do Centro Cirúrgico, incluindo taxa de sala, materiais e
medicamentos gastos na sala de cirurgia, tanto para gestante como para o recém-
nascido;

c) […]
Cláusula Terceira  – Compromissos Assumidos – As partes entre si

assumem os compromissos que ajustam, assinando o presente TERmo em caráter
irrevogável  e  irretratável,  para  o  fiel  cumprimento  bilateralmente,  nas  seguintes
condições:

I. São considerados compromissos do Hospital João Paulo II:
a)  Assegurar  a  GESTANTE/PARTURIENTE  serviços  médico-

hospitalares compreendendo, ao parto cirúrgico, considerada a situação normal, bem
como nos casos de quaisquer intercorrências, de acordo com o ajustado presente
Termo.

[...]
Cláusula Sexta – Intercorrências – Será tida como intercorrências as

situações especiais  que alterem  o curso normal  da gestação,  interrompendo-a ou
provocando a antecipação do parto, a saber:

a) Abortamento […]
b) Aceleração decorrente de causas normais ou involuntárias;
c) Prenhez ectópica ou situações análogas […]
§2º. Em qualquer caso, havendo necessidade de utilização de UTI para

recém-nascido  e/ou  para  GESTANTE/PARTURIENTE,  esta  ou  seu  responsável
deverá declarar expressamente que aceita por sua conta e risco a, ou fazer se preferir
transferência para hospital de rede pública ou outro de sua escolha”.

3 – A autora procurou atendimento médico no Hospital réu, em
30.03.2013,  ficha de atendimento às  fls.  62,  mas,  conforme documento  de
encaminhamento de fls. 28, foi  direcionada ao Hospital Edson Ramalho por
não ter o réu “estrutura de UTI Neonatal”. Ainda consta que a paciente era
gestante  na  36ª  semana “apresenta  perda  de  líquido  aminiótico  há  +/-  12
horas. Apresenta cólicas na região pélvica há +/- 1 hora”.

4  –  Ao  ser  atendida  no  Hospital  Edson  Ramalho,  no  dia
30.03.2013, às 21:10h, foi realizado toque pélvico e descrita presença de bolsa
rota com líquido claro, fls. 26.

Também  foi  salientado  pelo  médico  que  a  “paciente  veio  do
Hospital João Paulo II, a colega médica não pediu vaga”. “Não tem vaga na
UTI neonatal (no Edson Ramalho). Encaminhada de volta para o Hospital João
Paulo II”.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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5 – Após o retorno ao Hospital João Paulo II, foi redirecionada à
Maternidade Cândida Vargas, após contato prévio com médico da unidade e
com a informação de estar na 37ª semana, sendo submetida a “uma cesariana
no dia  31/03/2013,  teve um RN vivo,  do sexo masc.”  A criança nasceu às
15:53h do dia 31/03.

6 – A autora foi reembolsada no valor contratado de R$3.100,00,
recibo de fls. 24;

Após  análise  do  pedido,  o  Magistrado  julgou-o  procedente,
alegando a existência de dano moral, “tendo em vista que foi recusado o seu
atendimento no hospital contratado, para a realização do parto da autora, bem
como garantido toda a assistência necessária”.

Com efeito,  por  enveredar  na mesma linha de  fundamentação
esposada pela magistrada, tenho que não assiste razão ao apelante.

a) A autora procurou atendimento médico e, pelo que se verifica
da  documentação  visava  a  realização  do  parto.  Exatamente  para  esse
procedimento  médico  é  que  fez  contrato  a  fim  de  obter  os  cuidados  da
Unidade Hospitalar demandada.

No entanto, não foi isso que ocorreu. Ao procurar o Hospital João
Paulo II,  o  atendimento deixou de se  concretizar  sob o argumento de  “não
termos estrutura de UTI Neonatal”. 

Decerto  que  houve  certa  cautela  da  médica  que  assistiu  a
paciente, mas o desfecho da situação poderia ter sido de outra forma.

Com base em tais dados, pode-se compreender que o caso em
tela1 se enquadra nas hipóteses de inadmissão da negativa de atendimento
médico, notadamente por envolver parto (natural ou cesáreo).

Aliás, o  atendimento limitou a prévio exame,  pois  logo  fez-se  a
transferência ao Hospital Edson Ramalho, sem outras justificativas.

1CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
Negativa  DE  ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.   CONFIGURADO O DANO  MORAL.  REVISÃO  DO VALOR   DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM  RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento
médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-
nascidos).
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para
situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida
humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
3.  Mostra-se  razoável  a  fixação em R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  para  reparação do dano moral  pelo  ato  ilícito
reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo
acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.
5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou
em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 570.044/PE,  Rel.  Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014,  DJe
20/10/2014)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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b) Ademais, conforme acima exposto, no Termo de Compromisso
firmado entre as partes, não há cláusula expressa esclarecendo que o Hospital
não dispunha de UTI Neonatal, já que este, como dito, foi o ponto nodal da não
realização do parto.

De  ressaltar  que  na  Maternidade  Cândida  Vargas,  o  parto  foi
cesáreo  e  sequer  há  informações  de  que  a  mãe  ou  o  nascituro  tenham
utilizado a UTI Neonatal existente naquele nosocômio.

Por  conta  de  toda  essa  situação,  vê-se  que  os  termos  do
contrato,  de  que  “além  de  oferecer  atendimento  médico  de  alto  nível,
garante a ocupação de leitos [...]”, não foi, de fato, cumprido.

c) Na cláusula primeira diz existir cobertura para  “Assistência ao
parto normal ou cirúrgico”  e “Utilização do Centro Cirúrgico”,  o que não foi
oferecido,  pois,  desde  logo,  encaminhou  a  paciente  ao  Hospital  Edson
Ramalho, sem sequer solicitar previamente vaga na UTI, prática usual na rede
de saúde, seja pública ou privada. O pedido prévio é justamente para evitar o
trânsito de pacientes em hospitais sem disponibilidade de vaga.

Aliás,  veja-se o que diz  a Resolução do Conselho Federal  de
Medicina  nº  1.672/2003,  que  dispõe  sobre  o  transporte  inter-hospitalar  de
pacientes e dá outras providências.

Art.  1º  - Que o  sistema de transporte  inter-hospitalar  de
pacientes  deverá  ser  efetuado  conforme  o  abaixo
estabelecido:
[...]
IV- Antes de  decidir  a  remoção  do  paciente,  faz-se
necessário realizar contato com o médico receptor ou
diretor  técnico  no  hospital  de  destino,  e  ter  a
concordância do(s) mesmo(s).
[...]

Por outro lado, a cláusula sexta do contrato prevê que no caso
de intercorrências  (que  são situações  especiais  que  alterem o curso normal  da
gestação,  listando o abortamento,  a aceleração decorrente de causas normais ou
involuntárias e  Prenhez ectópica ou situações análogas), e “havendo necessidade
de  utilização  de  UTI  para  recém-nascido  e/ou  para
GESTANTE/PARTURIENTE,  esta  ou  seu  responsável  deverá  declarar
expressamente  que  aceita  por  sua  conta  e  risco  a,  ou  fazer  se  preferir
transferência para hospital de rede pública ou outro de sua escolha”.

Apenas  para  tais  intercorrências, o  contrato  fez  remissão  as
condições de uso da UTI (nem diz se o hospital dispõe ou não), não podendo
tal cláusula ser estendida e interpretada de valia para as demais situações do
contrato,  porquanto  ele  próprio  a  excepcionou  para  os  casos  de
intercorrências.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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d) Igualmente é de se repelir a assertiva de que o pacto firmado
não credenciou a autora a utilizar-se de UTI,  sob o argumento de o  hospital
não dispor de serviço de UTI neonatal  e  não realizar partos de emergência,
mas apenas eletivo.

Na  cláusula primeira diz que, dentre os serviços inclusos, há
assistência ao parto normal ou cirúrgico. Apenas havendo indicação eletiva,
teria equipe médica especializada. 

A cláusula  previu  que  os  partos  com indicação  eletiva  teriam
equipe  especializada,  mas  não  excluiu  a  assistência  a  parto  normal  ou
cirúrgico. 

Afinal,  nem todo  parto  cesáreo  é  sinônimo de  cirurgia  eletiva,
conquanto  pode ser  emergência,  a  exemplo  do caso em tela  e  de  muitos
outros, em que o rompimento da bolsa ocorre antes mesmo de ser agendar a
cirurgia eletiva.

Diante desse cenário, vê-se que para as condições normais do
parto sequer há cláusula informando dispor ou não de UTI neonatal.

e) Demais disso, em se tratando de relação regida pelo CDC, as
cláusulas  devem  ser  interpretadas  em  favor  do  consumidor,  dada  a  sua
hipossuficiência  e  sua vulnerabilidade2;  e  as  cláusulas  limitativas  virem em
destaque, o que inocorreu.

f)  Além  do  mais,  nos  encaminhamentos  inexistem  maiores
justificativas, porquanto informou ser necessária a transferência por não dispor
o Hospital/réu  de UTI  e, diversamente da afirmação constante no apelo, em
nenhum momento foi manifesto que a gravidez seria de alto risco.

g) Por  outro  lado,  de ressaltar  que constando a afirmação  na
ficha  de  atendimento  ambulatorial  datada  de  30.03.2013,  às  20:16h,  de
“encaminho  urgente  à  Maternidade  Edson  Ramalho  c/  estrutura  de  UTI
Neonatal”, o parto cesáreo realizado na Maternidade Cândida Vargas ocorreu
no dia 31.03.2013, com o nascimento da criança por volta das 15:00horas, ou
seja, 18 horas após a procura inicial  de assistência médica no hospital/réu.
(destaquei)

h) Portanto, diante da ausência de outras provas, visualizo que a
negativa do atendimento do parto, ensejou transtorno que ultrapassou o mero
aborrecimento, pois foi capaz de revelar o dano moral.
23.  "A  falta  de  clareza  e  dubiedade  das  cláusulas  impõem  ao  julgador  uma  interpretação  favorável  ao
consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que
atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art.
51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1º, II, do CDC)." (AgRg
no REsp 1331935/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2013, DJe
10/10/2013).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 658.858/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Dessa forma, não se mostra justo e foge a qualquer razoabilida-
de, que a paciente, nos termos do contrato, tenha sido privada de procedimen-
to sem justificativas convincentes. Pondero que não cabe ao magistrado afir-
mar se seria ou não necessário o uso da UTI, mas ao julgador é permitido so-
pesar a forma em que os fatos se desenrolaram, se houve descumprimento do
contrato e se as cláusulas existentes eram abusivas.

Por  outro  lado,  considero  a  atitude  da  demandada  em  já  ter
devolvido os valores referentes ao contrato, embora tal atitude não a exima da
responsabilidade do dano moral.  Somente ratifica que inexistiu o prometido
atendimento médico-hospitalar. 

i) Feitos tais comentários, desmerecer a sentença reparo, pois de
forma escorreita reconheceu o dever de indenizar, em razão dos danos morais
sofridos pela autora em detrimento à atitude daquela.3

Portanto,  restando  caracterizada  a  responsabilidade  civil  do
promovido, exsurge  cristalino  o  dever  de  reparar,  com  o  consequente
desacolhimento da pretensão recursal de ausência da obrigação de indenizar.

Ademais,  reconhecida  a  obrigação,  abaliza-se o  quantum
cominado, devendo o “julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do
causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade
do dolo ou grau da culpa (se for  o caso) do autor da ofensa;  efeitos do dano no
psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a
vítima.4

Nessa senda, a cominação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez
mil reais)5, foi razoável para o caso em questão, valor que serve para amenizar

3PLANO DE  SAÚDE PARTO PREMATURO.  Alegação de não cumprimento da  carência contratual Inviabilidade
Urgência  reconhecida  ante  a  complicação  no  processo  gestacional  Restrição  que  não  prevalece  sobre  o
imprevisível Abuso que afronta texto expresso de Lei Arts. 12, V, c, C.C. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 Precedentes desta
Corte  Indenização  material  devida  Recurso provido. DANO MORAL Direitos da personalidade que compõem
apenas uma parcela do patrimônio imaterial protegido pelo sistema jurídico, mas não a única Hipótese em que
a classificação do dano apenas pelo critério da patrimonialidade não alcança o extenso  plano dos danos
morais Dever de indenizar caracterizado pela simples falha do produto ou do serviço fornecidos, sem reflexos
patrimoniais diretos nem morais, se considerados stricto sensu Suficiência da quebra da expectativa legítima
da correção, da qualidade e da segurança oferecidas Recurso provido. DANO MORAL Restando incontroversa
a dor psíquica decorrente da injusta negativa de cobertura, impõe-se a reparação moral A regra no sentido de
que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais cede a certas hipóteses Jurisprudência do
STJ cada vez mais flexível e tendente a essa análise concreta Hipótese em que houve quebra da segurança
quanto à cobertura contratual em momento de acentuada vulnerabilidade Arbitramento em R$ 8.000,00 para
cada autor Recurso provido(TJSP; APL 0181215-85.2009.8.26.0100; Ac. 5972009; SP; 7ªCâmara de Direito Privado;
Des. Ferreira da Cruz; Julg. 13/06/2012; DJESP 04/07/2012) 
4 REsp 355392/RJ, rel. Min. Castro Filho, DJ 17.06.02.

5[…]  4. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Pretório,  é passível  de condenação por danos morais a
operadora de planos de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado. 5.
Na fixação de  indenização  por  danos  morais,  são  levadas em consideração as  peculiaridades da  causa.
Nessas  circunstâncias,  considerando  a  gravidade  do  ato,  o  potencial  econômico  do  ofensor,  o  caráter
pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).  6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 520.750/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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os transtornos, bem como, para servir como fator de desestímulo, a fim de que
o réu não torne a praticar novos atos de tal natureza6. 

Meditante tais considerações, nego provimento o apelo para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Como os honorários advocatícios foram fixados em primeiro grau
no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC7,  majoro-os em  5%, conquanto a atuação recursal do  recorrido
consistiu apenas na apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Presidiu a sessão o  Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participa-
ram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justi-
ça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de mar-
ço de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

6AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  DE
EMERGÊNCIA.  INFARTO  DO  MIOCÁRDIO.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  RECUSA  DE
COBERTURA.  DANO MORAL CONFIGURADO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  […]  2.  Nos termos da
jurisprudência consolidada neste Pretório, é passível de condenação por danos morais a operadora de planos
de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado, sem que haja
necessidade de comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico, pois a sua ocorrência é presumida. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 474.625/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014)
7Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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