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APELAÇÕES  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
CUMULADA  COM  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULA  ABUSIVA
CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PLEITO
DE  MEDIDA  LIMINAR.  PROCEDÊNCIA  NA
ORIGEM.  PRELIMINARES  ARGUIDAS  NAS
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RAZÕES  RECURSAIS  DA UNIMED.  NULIDADE
DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA. ILEGITIMIDADE
ATIVA.  ESPOSA  DO  FALECIDO.  PREJUÍZO
CONFIGURADO.  DANO  EM  RICOCHETE.
POSSIBILIDADE.  PREFACIAL  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DOS  RECURSOS  ARGUIDA
NAS  CONTRARRAZÕES  OFERTADAS  PELA
PARTE  AUTORA.  RAZÕES  RECURSAIS  DAS
PROMOVIDAS QUE REBATEM O FUNDAMENTO
DA  SENTENÇA.  PREFACIAIS  REJEITADAS.
MÉRITO.  USUÁRIO COM  PATOLOGIA  GRAVE.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA
EM  HOSPITAL  NÃO  CREDENCIADO  PELO
PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DA
SEGURADORA.  CUSTEIO  DEVIDAMENTE
PREVISTO  NO  ART.  12,  VI,  DA LEI  Nº  9.656/98.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL. DANO MORAL.
ABALO À SAÚDE. ATO ILÍCITO. REQUISITOS DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DEMONSTRAÇÃO.
CONDENAÇÃO.  VALOR  ARBITRADO.
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  ATENDIDOS.  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  CONDENAÇÃO  DAS
DEMANDADAS.  RATIFICAÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS APELOS E DO RECURSO
ADESIVO.

- Tendo sido externado pelo julgador de origem os
motivos da decisão, bem assim apreciado o acervo
probatório coligido aos autos, não há que se falar em
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nulidade do decisum por ausência de fundamentação.

- Deve-se repelir  a prefacial  de ilegitimidade ativa,
pois,  o  dano  em  ricochete,  também  chamado  de
indireto ou reflexo, consiste no prejuízo que atinge,
de  forma  reflexa,  pessoa  próxima,  ligada  à  vítima
direta da atuação ilícita.

-  Diante  da  ausência  de  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade,  haja  vista  as  razões  recursais  das
promovidas  terem  enfrentado  os  fundamentos  da
sentença, impossível se torna acolher a prefacial de
não  conhecimento  do  recurso  arguida  nas
contrarrazões recursais.

- A conduta consistente na negativa de procedimento
de urgência em hospital não credenciado pelo plano
de saúde, enseja o dever de custeio do tratamento,
com fulcro  no  art.  12,  VI,  da  Lei  nº  9.656/98,  bem
como  indenizar  moralmente  a  parte,  diante  da
insegurança, aflição e sofrimento causados a família
do paciente

- Na fixação da verba indenizatória, observam-se as
circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do
ofendido, para que o quantum reparatório não perca
seu  caráter  pedagógico,  não  se  constitua  em lucro
fácil  para  o  lesado,  nem  se  traduza  em  quantia
irrisória. 
- Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, a
parte vencida na ação e que deu causa à propositura
da demanda deve arcar com o ônus da sucumbência.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover os recursos apelatórios e o adesivo.

Fundação  Zerbini  e UNIMED  JOÃO  PESSOA  -
Cooperativa de Trabalho Médico ingressaram com APELAÇÕES, fls. 329/335 e fls.
353/373, respectivamente, contra sentença, fls. 302/314, proferida pela Juíza de Direito
da Comarca de Remígio que, nos autos da  Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
cumulada  com  Declaratória  de  Nulidade  de  Cláusula  Abusiva  cumulada  com
Danos  Morais  com  pleito  de  Medida  Liminar,  julgou  procedente,  em  parte,  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ISTO  POSTO,  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
PARCIALMENTE  PROCEDENTE o  pedido,  com
resolução de mérito,  confirmando a antecipação de
tutela deferida para condenar:
 A) a Unimed João Pessoa:
A.1)  a  pagar  a  Senhora  Terezinha  Maria  Amélia
Hilário Lacerda a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, acrescida de juros de
1% ao mês contado da citação, bem como correção
monetária pelo INPC desde a data da citação;
A.2) a restituir ao Espólio de Fred Brasileiro Costa,
aqui  representado  pela  Senhora  Terezinha  Maria
Amélia  Hilário  Lacerda,  a  quantia  de R$  10.000,00
(dez mil reais), relativa ao Termo de Compromisso e
Pagamento de fls. 20/24, corrigida pelo INPC desde a
data do desembolso, com juros legais de 1% ao mês a
partir da citação, e declaro a nulidade de quaisquer

 Apelação Cível nº 0000783-43.2013.815.0551                                                                                                                                                                                 4



cláusulas  contratuais,  do  contrato  objeto  deste
processo, que impeça o usuário de ser atendido de
forma  comprovadamente  urgente  em  hospital  e
estabelecimento não credenciado;
A.3) na responsabilidade do pagamento da quantia
referente  ao  tratamento  e  internação  (conta
hospitalar)  do  Sr.  Fred  Brasileiro  Costa  perante  o
INCOR/SP  (Fundação  Zerbini),  exonerando  o
Espólio  do  mesmo,  e  a  Senhora  Terezinha  Maria
Amélia  Hilário  Lacerda  de  quaisquer  ônus  nesse
sentido.
B) a Fundação Zerbini:
B.1)  se  abster  de  enviar  cobranças,  boletos,  ao
Espólio de Sr. Fred Brasileiro Costa, ou negativar o
nome da  parte  autora  nos  cadastros  restritivos  de
créditos,  com  relação  aos  valores  decorrentes  da
conta  hospitalar  discutida  nos  autos,  em razão  da
não responsabilidade dos mesmos.

Nas suas razões, a  Fundação Zerbini aduz merecer
reforma  a  sentença  hostilizada  no  que  diz  respeito  ao  ônus  sucumbencial,  pois,
conforme relata,  “apesar da condenação ter incidido exclusivamente para apelada
Unimed, esta apelante, indevidamente, foi condenada no pagamento das despesas de
custas processuais e de honorário advocatício”, fl. 334. Requer, por fim, o provimento
do apelo para que seja imputado tão somente a Unimed, citado encargo.

 
Por seu  turno,  a UNIMED  JOÃO  PESSOA  -

Cooperativa de Trabalho Médico alega, preliminarmente, a necessidade de nulidade
da  sentença,  por  não  ter,  a  Julgadora,  quando  de  sua  prolação,  cumprido  os
requisitos do art. 489, do Código de Processo Civil. Afirma, outrossim, ser a autora
parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide, pois não pode, segundo
sua ótica, pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
No mérito, pugna pela reforma da sentença por afirmar, em síntese, que não pode ser
condenada a cobrir procedimentos em hospital não credenciado pelo plano de saúde.
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No mais, assegura não ser cabível o dano moral, em razão da ausência de ato ilícito
cometido. Alternativamente, requer, caso assim não entenda, a minoração do valor
arbitrado na origem. 

Contrarrazões  ofertadas  por  Terezinha  Maria
Amélia Hilário Lacerda, fls. 346/352 e 396/406, arguindo, inicialmente, a prefacial de
não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos termos
da sentença. No mérito, afirma que, caso não seja acolhida a preliminar,  deve ser
julgado desprovido os recursos. Na oportunidade, interpôs RECURSO ADESIVO,
fls.  388/394 postulando a majoração do valor arbitrado, a título de danos morais,
tendo em vista a conduta desleal do plano de saúde, no momento crítico pelo qual
passou seu esposo, bem como a condenação da Fundação Zerbini, em razão da sua
responsabilidade solidária.

Contrarrazões  pela  Unimed  João  Pessoa  –
Cooeprativa  de  Trabalho  Médico,  fls.  407/412,  requerendo  o  desprovimento  do
recurso adesivo.

A  Fundação  Zerbini,  apesar  de  devidamente
intimada, não ofertou contrarrazões, conforme certidão de fl. 418.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  impende  examinar  a preliminar  de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida nas razões recursais
da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.
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Do compulsar  dos  autos,  percebe-se  que a  decisão
impugnada  apresentou,  de  maneira  fundamentada,  os  motivos  pelos  quais  a
Magistrada  adotou  as  providências  necessárias  para  efetivar  a  prestação
jurisdicional,  conforme deduzido em juízo,  ou seja,  foi  devidamente enfrentada a
matéria ventilada no processo, não havendo, assim, ofensa aos arts. 489, do Código
de Processo  Civil  e  93,  inciso  IX,  da  Constituição Federal,  preenchendo,  pois,  os
requisitos legais.

Digo isso pois, ao examinar a sentença, a Julgadora
se  manifestou  enfrentando  toda  a  matéria  posta  a  análise,  mencionando,
pontualmente,  os  motivos  pelos  quais  entende  que  o  plano  de  saúde  deve  ser
condenado em danos morais e na restituição do valor pago pelo falecido esposo de
Terezinha Maria Amélia Hilário Lacerda.

Logo,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a  preliminar
aventada pela demandada Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

Ainda, em sede de prefacial, arguiu a ilegitimidade
ativa da autora.

Consoante  preconizado  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça no julgamento do Resp 53.602/MA, “não é só a vítima de uma fato danoso que
sofreu a sua ação direta pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que, de forma
reflexa, sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, na

condição de prejudicados indiretos”.

Extrai-se,  pois,  que  pode  sofrer  dano
extrapatrimonial não apenas a vítima de ato ilícito, mas também, um terceiro que
indiretamente é atingido na sua seara mais íntima, em geral, quando ocorre a morte
da  vítima.  É  o  que  a  doutrina  convencionou  chamar  de  “dano  reflexo”,  em
“ricochete”, ou “indireto”.
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Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS-  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DE
FALECIDA -  DANO  MORAL  POR  RICOCHETE-
INDENIZAÇÃO  DEVIDA-  QUANTIFICAÇÃO  -
JUROS  DE  MORA -  TERMO  INICIAL -  EVENTO
DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS -
COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO - ART. 85, § 14 DO
CPC/15.  O dano moral é um direito personalíssimo,
em se tratando de pessoa morta,  de acordo com o
parágrafo único do art. 12 do Código Civil, o direito
pode ser exercido pelo cônjuge, qualquer parente em
linha reta ou colateral até o quarto grau, possuindo,
portanto, legitimidade os autores. O ataque a honra e
reputação da falecida genitora da autora lhe causou
danos  morais,  vez  que  esta  estão  intimamente
ligados  a  ela,  o  que  gera  o  dever  de  indenizar.
Pertinente à quantificação do dano, o artigo 944 do
Código  Civil  nos  informa  que,  como  regra,  a
indenização  mede-se  pela  extensão  do  prejuízo
causado.  Sabe-se  que,  quanto  ao  dano  moral,
inexistem  critérios  objetivos  nesse  mister,  tendo  a
praxe  jurisdicional  e  doutrinária  se  balizado  em
elementos como a condição econômica da vítima e
do  ofensor,  buscando  ainda  uma  finalidade
pedagógica na medida, capaz de evitar a reiteração
da conduta socialmente lesiva. Conforme orientação
do enunciado de súmula nº 54 do Colendo Superior
Tribunal  de  Justiça:  "Os  juros  moratórios  fluem  a
partir  do  evento  danoso,  em  caso  de
responsabilidade  extracontratual".  A  vedação  da
compensação  de  honorários  advocatícios  de
sucumbência na hipótese de sucumbência recíproca
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se  encontra  lastreada  no  artigo  23,  do  Estatuto  da
Advocacia, Lei 8.906/94, e no novo CPC/15, em seu
art. 85, § 14, tendo em vista a previsão expressa de
que esta verba pertence ao advogado e não à parte,
no  seguintes  termos  conditos  na  novel  codificação
processual  civil:  "Os  honorários  constituem  direito
do  advogado  e  têm  natureza  alimentar,  com  os
mesmos  privilégios  dos  créditos oriundos  da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação
em  caso  de  sucumbência  parcial".  (TJMG,  AC  nº
1.0702.11.031207-2/001,  Rel.  Des.  Otávio  Portes,  J.
24/01/2018) - destaquei.

Rejeito, pois, a prefacial de ilegitimidade ativa.

Antes,  ainda,  de  adentrar  no  mérito,  deve  ser
analisada  a  preliminar  de  não  conhecimento dos  recursos manejados  pelas
promovidas, arguidas nas contrarrazões do apelo.

Assevera a  autora,  que as  razões  dos  recursos  não
impugnaram de forma específica a sentença proferida na instância de origem.

A  propósito,  não  houve  ofensa  ao princípio  da
dialeticidade,  haja vista as razões recursais  das demandadas terem enfrentado os
fundamentos da sentença.

Por  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  de  não
conhecimento  dos  recursos,  ante  a  ausência  de  requisito  de  admissibilidade
recursal.

Prosseguindo,  Terezinha  Maria  Amélia  Hilário
Lacerda, viúva de  Fred Brasileiro Costa, alega, na exordial, que embora este fosse
beneficiário de plano de saúde junto à UNIMED JOÃO PESSOA - Cooperativa de
Trabalho Médico  e ser portador de cardiomiopatia hipertrófica, teve negado o seu
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pedido  de  internação  de  urgência  no  INCOR,  em  São  Paulo,  sob  a  alegação  de
ausência de credenciamento do referido Hospital com o plano de saúde, levando-a a
celebrar  um  termo  de  compromisso  e  pagamento,  fls.  20/24,  desembolsando,  na
oportunidade, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegou, outrossim, que a Fundação Zerbini, mesmo
ciente da concessão de medida liminar em outra ação, enviou boletos de pagamento,
inclusive com datas de vencimentos já ultrapassadas, em valores que giram em torno
de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), motivo pelo qual, ingressou com a
presente lide objetivando, além da restituição do valor pago em razão da assinatura
do  termo de  compromisso,  a  condenação  das  promovidas  em danos  morais  e  o
adimplemento pelo plano de saúde, de todas as despesas realizadas no INCOR.

Decidindo  a  lide,  a  Magistrada  julgou  procedente,
em  parte,  os  pedidos,  dando  ensejo  assim,  aos  presentes  recursos,  os  quais,  as
questões  meritórias  serão  analisadas  conjuntamente,  em  razão  das  matérias  se
entrelaçarem.  

Cumpre registrar, de logo, que o plano de saúde está
submetido às  disposições  do Código de Defesa  do Consumidor,  por se  tratar  de
relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos.

Nesse norte, transcrevo trecho da obra do 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
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direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º
do Código (In. O consumidor e os planos de saúde,
RF 328, p. 312-316).

Ademais, a Súmula nº 469, do Superior Tribunal de
Justiça:

Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos de plano de saúde.

Desta  feita,  a  priori,  a  não  cobertura  de  um
procedimento essencial  ao  tratamento necessário  ao  paciente  afronta  a  finalidade
básica do contrato, uma vez que, o seu fim é garantir a prestação de serviços médicos
ao usuário, porém, cada caso deve ser analisado de forma particular.

Quanto  ao  reembolso  de  despesas  realizados  pelo
beneficiário, reza o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98:

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  utilização  dos  serviços  próprios,
contratados,  credenciados  ou  referenciados  pelas
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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.

Assim sendo, observa-se que em casos de urgência e
emergência, quando não possível a utilização dos serviços credenciados, as despesas
efetuadas pelo beneficiário devem ser reembolsadas. 

Em  caso  semelhante,  esta  Corte  de  Justiça  se
manifestou:

CONSTITUCIONAL E  CONSUMIDOR  -  Apelação
Cível  -  Ação  ordinária  de  indenização  por  danos
morais  e  materiais  com  repetição  de  indébito  e
pedido  de  rescisão  contratual  -  Plano  de  saúde  -
Paciente necessitando realizar cirurgia de urgência -
Médico  não  credenciado  -  Situação  de
urgência/emergência  -  Cobertura  de  despesa  -
Reembolso devido – Pedido de rescisão contratual -
Rescisão  realizada  antes  da  propositura  da  ação  -
Ausência de cobrança indevida - Dano moral - Não
configuração  -  Desprovimento.  -  O  reembolso  das
despesas  médicas  e  hospitalares  realizadas  por
médicos  e  hospitais  não  conveniados  ao  plano  é
previsto na Lei 9.656/98 em casos excepcionais e de
urgência/emergência.  Não  restando  provado  nos
autos  o  evento  danoso,  não  estará  demonstrado  o
dano moral, uma vez que este ocorre "in re ipsa", ou
seja, decorre do próprio fato ilícito. (TJPB - Processo
Nº  00040731820118150331,  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, J. 08/08/2017).
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In casu, não existe dúvida que o falecido esposo da
autora era beneficiário do plano de saúde, conforme se constata à fl. 17. Da mesma
maneira, resta cristalino que o de cujus era portador de cardiomiopatia hipertrófica, fl.
55,  e  que  apresentou  insuficiência  cardíaca  estágio  D,  quando  se  encontrava  na
cidade de São Paulo para exames de rotina, tendo que ser internado de urgência no
INCOR (Fundação Zerbini), devendo, sem sobra de dúvidas, a Unimed João Pessoa
– Cooperativa de Trabalho Médico  arcar com os custos do tratamento, bem como
restituir  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  desembolsada  quando  da
assinatura do termo de compromisso e pagamento, fls. 20/24, como bem pontuou a
Magistrada, fls. 309/313:

(…) em razão de agravamento de seu quadro inicial
de  cardiomiopatia  hipertrófica,  com  insuficiência
cardíaca  (fls.  55),  e  por  isso  não  poderia  haver  o
deslocamento  para  outro  hospital,  já  que  a
transferência  do  mesmo  colocaria  em  risco  a  sua
própria  vida,  tanto  é  que  o  mesmo  veio  a  óbito
posteriormente, evidenciando a gravidade do quadro
em  que  se  encontrava,  de  forma  que  não  merece
prosperar as razões da Unimed de que não deveria
arcar  com  os  custos  do  tratamento,  em  razão  da
ausência  de  cobertura  contratual,  por  ter  sido
comprovada a urgência do atendimento.
(…)
A.2) a restituir ao Espólio de Fred Brasileiro Costa,
aqui  representado  pela  Senhora  Terezinha  Maria
Amélia  Hilário  Lacerda,  a  quantia  de  R$  10.000,00
(dez mil reais), relativa ao Termo de Compromisso e
Pagamento de fls. 20/24 (…).

Com relação ao dever de indenizar, sabe-se que, nos
termos  do  art.  186  c/c  art.  927,  do  Código  Civil,  o  seu  reconhecimento  exige  a
presença simultânea dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito,
decorrente da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o dano
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e o nexo causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que  a ausência de
qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Sendo  assim,  diante  da configuração  de  conduta
ilícita da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico, que não procedeu
em conformidade com o inciso VI, do art. 12, da Lei nº 9.656/98, agiu com acerto a
Juíza a quo ao considerar devido o pedido de indenização por danos morais.

No  tocante  ao  arbitramento  do  quantum
extrapatrimonial, cumpre  esclarecer  que  os  critérios  utilizados  para  a  fixação  da
verba  compensatória  moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação
doutrinária e jurisprudencial versando sobre a matéria sub examine, consoante a qual
incumbe ao magistrado arbitrar, observando as peculiaridades do caso concreto, bem
como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  que  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não
atender aos fins a que se propõe. 

No intuito de se perquirir o valor do dano moral é
necessário levar em consideração as condições financeiras dos envolvidos, a fim de
que não se transponham os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as
relações  de  direito,  evitando,  por  conseguinte,  um prêmio indevido ao  ofendido,
indo  muito  além  da  recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do
gravame suportado.

Diante  das  considerações,  acima  explanadas,
entendo que a verba indenizatória moral fixada em primeiro grau, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais) merece ser mantida, não devendo, desta feita ser majorada,
como requer a autora, nas razões do recurso adesivo, nem reduzida, como pleiteia
a  UNIMED  João  Pessoa  -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  em  suas  razões
recursais, levando em consideração que o quadro clínico do esposo da autora era tão
grave, que veio a óbito logo em seguida. No mais, o valor estipulado possui o intuito
de amenizar o infortúnio suportado pela parte autora, bem como se tornar um fator
de desestímulo,  a  fim de  que a  ofensora  não  torne  a  praticar  novos  atos  de  tal
natureza. 
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Deixo, contudo, de acolher o segundo pleito contido
nas  razões do recurso adesivo,  referente a condenação da Fundação Zerbini  em
danos morais, por inexistir nos autos comprovação de ato ilícito por ela praticado.

A  propósito,  assim  também  se  manifestou  a
Julgadora, fl. 312:

Apesar de tudo, não entendo devido o pagamento
de danos morais por parte desta demandada, pois
compreendo que  agiu  no  exercício  regular  de  seu
direito,  ao  tentar  garantir  o  pagamento  de  seus
serviços (…).

Por  fim,  a  Fundação  Zerbini,  em  suas  razões
recursais, afirma que não deve ser condenada nas despesas processuais, por não ter
sido sucumbente.

Com efeito,  reza o  caput do art.  85,  do Código de
Processo Civil:

Art.  85.  A sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários advocatícios ao advogado do vencedor.

Nesse caminhar, observando a sentença objurgada,
verifica-se  que  houve sim,  condenação da  Fundação  Zerbini,  fls.  312/313,  sendo
determinado que não negativasse o nome da parte autora, nem remetesse cobranças
ao espólio, senão vejamos:

ISTO  POSTO,  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido,  com
resolução de mérito, confirmando a antecipação de
tutela deferida, para condenar:
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A) a Unimed João Pessoa;
A.1)  a  pagar  a  Senhora  Terezinha  Maria  Amélia
Hilário Lacerda a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, acrescida de juros de
1% ao mês contado da citação, bem como correção
monetária pelo INPC desde a data da citação;
A.2) a restituir ao Espólio de Fred Brasileiro Costa,
aqui  representado  pela  Senhora  Terezinha  Maria
Amélia Hilário Lacerda,  a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), relativa ao Termo de Compromisso e
Pagamento de fls. 20/24, corrigida pelo INPC desde
a data  do desembolso,  com juros  legais  de  1% ao
mês  a  partir  da  citação,  e  declaro  a  nulidade  de
quaisquer cláusulas contratuais,  do contrato objeto
deste  processo,  que  impeça  o  usuário  de  ser
atendido  de  forma  comprovadamente  urgente  em
hospital e estabelecimento não credenciado;
A.3) na responsabilidade do pagamento da quantia
referente  ao  tratamento  e  internação  (conta
hospitalar)  do  Sr.  Fred  Brasileiro  Costa  perante  o
INCOR/SP  (Fundação  Zerbini),  exonerando  o
Espólio  do  mesmo,  e  a  Senhora  Terezinha  Maria
Amélia  Hilário  Lacerda  de  quaisquer  ônus  nesse
sentido.
B) a Fundação Zerbini: 
B.1)  se  abster  de  enviar  cobranças,  boletos,  ao
Espólio de Sr. Fred Brasileiro Costa, ou negativar o
nome da  parte  autora  nos  cadastros  restritivos  de
créditos,  com  relação  aos  valores  decorrentes  da
conta  hospitalar  discutida nos  autos,  em razão da
não responsabilidade dos mesmos.

Deste modo, considerando que a  Fundação Zerbini
foi  também sucumbente,  deve  ser  condenada,  solidariamente,  ao  pagamento  das
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custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  como  consignado  na  sentença,  haja
vista ter dado causa a propositura da presente demanda.

Ratifico,  pois,  a  decisão primeva em todos os seus
termos.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS E AO RECURSO ADESIVO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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