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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0011851-68.2014.815.2001
RELATOR :Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir 

o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)        : GEAP Autogestão em Saúde
ADVOGADO(A/S)   : Nelson Willians Fratoni Rodrigues – OAB/PB 128.341
APELADO(A/S)      : Cirilo Cordeiro dos Anjos Filho e outros
ADVOGADO(A/S)   :Glauber de Lucena Cordeiro – OAB/PB15.858

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  danos
morais  e  tutela  antecipada  –  Sentença  –
Manutenção  do  contrato  – Dano  moral –
Exclusão  abusiva  de  dependentes  –  Ato
ilícito – Dano moral configurado – Dever de
indenizar  –  Quantum  arbitrado  –
Manutenção – Desprovimento. 

– A  exclusão  desmotivada  do  plano  de
saúde a que estavam filiadas as noras do
titular  representa  ato  ilícito.  Ademais,
infere-se  que  a  GEAP  não  notificou  os
promoventes e, tampouco, disponibilizou a
assistência  na  modalidade  individual  sem
prazos de carência,  devendo ser mantido,
nas mesmas condições, o contrato de plano
de saúde.

–  No  que  tange  à  indenização  por  dano
moral,  infere-se  dos  autos  que  houve
negativa  de  atendimento  médico  em
consultório,  tendo  que,  mesmo  que
desprevenidamente,  arcar  com  o  custo
particular da consulta (fl. 30).
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V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
danos  morais  e  tutela  antecipada ajuizada por  CIRILO  CORDEIRO  DOS
ANJOS FILHO E OUTROS, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Em  sentença  exarada  às  fls.  102/110,  a
MM. Juíza “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inserido na inicial,
condenando a promovida  à devolução em dobro da quantia de R$ 400,00
(quatrocentos reais), referente à consulta que teve que pagar (fl. 30), em face
do abusivo cancelamento unilateral do plano. Condenou, ainda, ao pagamento
de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de
apelação  (fls. 113/125),  sustentando  a inexistência de ato ilícito, visto que o
Convênio com a UFPB “não mais autoriza a permanecer inscrito nos quadros
de beneficiários” as noras do primeiro promovente. Em relação à indenização
por  danos  morais,  aduz  que  não  houve  qualquer  exposição  de  risco  ou
situação que pudesse causar dano. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum indenizatório.

Devidamente  intimados,  os recorridos
apresentaram contrarrazões, ressaltando que “houve uma alteração do plano e
as noras do titular não podem mais ser beneficiadas como dependentes.”, tendo
havido a exclusão abusiva das autoras MARINA MOURA e DAIANA RICELLY,
noras do primeiro demandante,  sem prévia notificação,  o que ocasionou a
negativa de atendimento em consultório médico, forçando o desembolso não
planejado  de  R$  200,00  (duzentos  reais),  situação  que  ultrapassou  a
categoria de mero aborrecimento (fls. 145/155).

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação cível (fls. 163/167).
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É o relatório. 

V O T O

Na hipótese dos autos,  o primeiro apelado
celebrou contrato de plano de saúde coletivo familiar, Convênio UFPB, com a
GEAP Autogestão em Saúde, tendo como dependentes o neto e noras.

Após  inadimplência de 60 (sessenta) dias,
o plano ficou suspenso e somente regularizado após a quitação da dívida.

Quando da reativação do plano,  as noras
foram  excluídas  do  grupo  familiar,  ao  argumento  de  que  não  mais  era
autorizada a permanência daquelas no quadro de beneficiários do titular,  ora
primeiro recorrido. 

Calha  destacar  que,  no  caso,  para  a
regularização do serviço, não houve a celebração de  um  novo contrato,  de
modo que não poderia a apelante impor novas regras impedindo a admissão
das noras do titular como dependentes no plano. 

Em verdade, o que se constata dos autos
(fls. 32/32.v) é que a própria GEAP considera regularização sendo “o retorno
do Beneficiário ao Plano  na mesma condição em que se  encontrava até  a
ocorrência  do  cancelamento,  enquadrando-se  nesta  situação,  aqueles  que
retornarem no prazo máximo de 60 dias do cancelamento”. (grifo nosso).

In  casu,  o  pedido  de  retorno  fora
apresentado em 18/02/2014 (fl. 32), quando o plano havia sido cancelado no
dia 28/01/2014, conforme aduz a própria GEAP em sua contestação (fl. 45.v),
restando evidente que fora observado o prazo de 60 dias do cancelamento
para o retorno do titular e seus dependentes,  devendo  ser preservadas  as
mesmas condições em que se encontrava até a ocorrência do cancelamento.

Há de se registrar,  ainda, que é possível a
rescisão unilateral  do  plano de  saúde coletivo,  todavia,  somente  mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, de acordo com o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº
195/2009, da ANS, bem como com a disponibilização de plano de assistência
à  saúde  na  modalidade  individual,  sem  necessidade  de  cumprimento  de
novos prazos de carência.

No caso em deslinde, infere-se que a GEAP
não notificou os  promoventes e,  tampouco,  disponibilizou  a assistência  na
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modalidade  individual  sem  prazos  de  carência,  devendo  ser  mantido  o
contrato de plano de saúde,  nas mesmas condições em que se encontrava
até a ocorrência do cancelamento.

Neste  sentido,  conclui-se  que  a  exclusão
desmotivada  do plano  de saúde a que estavam filiadas as noras do titular
representa ato ilícito.

No  que  tange  à  indenização  por  dano
moral,  infere-se dos autos que houve negativa de atendimento médico em
consultório,  tendo que, mesmo que desprevenidamente, arcar com o custo
particular da consulta (fl. 30).

Por  este  fundamento,  encontram-se
presentes os requisitos legais necessários ao dever de indenizar tanto o abalo
moral  suportado,  quanto  ao  dano  material  representado  por  dispêndio
financeiro pela consulta médica, satisfatoriamente comprovada nos autos.

No que  toca  à  fixação do  valor  devido  a
título  de  danos  morais,  referido  montante  deverá  atender  aos  critérios  de
razoabilidade e proporcionalidade, além da capacidade econômica das partes
envolvidas,  para  que a  medida  não represente  enriquecimento  ilícito,  bem
como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo
seu causador.

Com estas considerações,  entendo  que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  a título de danos morais,  fixado na
sentença  para  cada  autor,  atende  aos  critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade  norteadores  do  instituto,  consideradas  as  circunstâncias
específicas  do  caso,  a  capacidade  econômica  das  partes,  bem  como  as
indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal.

Por todo o exposto,  NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo os termos da sentença e majorando os honorários
advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

      É como voto. 

  Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
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com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Segunda Câmara  Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018. 

Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado
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