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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO  DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS   MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE. COBERTURA  DE
TRATAMENTO.  NEGATIVA.  DOENÇA  GRAVE.
IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME ALMEJADO.
DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  CRITÉRIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
DESATENDIMENTO.  REDUÇÃO.  REFORMA  DO
DECISUM NESTE PONTO.  MULTA DO ART. 475-J,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

- A conduta consistente na omissão em autorizar o
atendimento  do  paciente,  enseja  o  dever  de
indenizar,  diante  da  insegurança,  aflição  e
sofrimento, causados ao enfermo.
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- 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, devendo, portando, ser reduzido o importe
arbitrado na instância de origem. 

-  Nos termos do art.  475-J,  do Código de Processo
Civil, “Caso o devedor, condenado ao pagamento de
quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue
no prazo de quinze dias, o montante da condenação
será  acrescido  de  multa  no  percentual  de  dez  por
cento  e,  a  requerimento  do  credor  e  observado  o
disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á
mandado de penhora e avaliação”, implicado que o
momento  apropriado  para  possível  imputação  é  o
cumprimento de sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 119/129, interposta pela
UNIMED  Campina  Grande  -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  Ltda contra
sentença, fls. 114/117, prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos  Morais  promovida  por  Josélia  Pereira  Araújo,  emitiu  o  seguinte
pronunciamento:
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Assim,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
extinguindo o processo com resolução do mérito nos
termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,  CONDENANDO A
PROMOVIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$
20.000,00,  a  título  de  danos  morais.  A correção  se
dará  de  1% e  a  correção monetária  pelo  índice  do
INPC, contados a partir da citação.

Em suas razões, a recorrente, fls. 119/129, argumenta
a inviabilidade de se impor a multa do art. 475-J, do Código de Processo Civil, sem
ao  menos  intimar  a  parte  para  pagamento.  Pontua  a  necessidade  de  reformar  a
sentença  quanto  aos  juros  de  mora  e  correção  monetária,  devidos  a  partir  da
publicação da sentença. Por fim, pugna acerca da inexistência de danos morais na
hipótese em apreço, ou, ao menos, pela minoração do quantum indenizatório para o
patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões, fls. 199/204, requerendo a manutenção
da decisão de primeiro grau, pois é assente o entendimento de que a negativa de
cobertura induz dano extrapatrimonial. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  pela  Dra.  Marilene  de
Lima Campos de Carvalho, fls. 211/214, não opinou no mérito do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Josélia Pereira Araújo, na condição de portadora de
neoplasia maligna de mama (CID 10-C50.9), com suspeita de metástase, manejou a
presente demanda, em desfavor da  UNIMED  Campina Grande - Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda, visando, no tocante à obrigação de fazer, a realização de um
exame  no  pescoço  perante  o  Hospital  Português  de  Recife-PB,  bem  como  o
ressarcimento  dos  danos  morais,  em  decorrência  da  negativa  na  realização  do

Apelação Cível nº 0003067-29.2012.815.0011                                                                                                                               3



sobredito exame. 

A obrigação  de  fazer  restou  materializada  após  o
deferimento  da  tutela  antecipada  de  fls.  68/70.  Já  o  dano  moral  foi  julgado
procedente,  condenado-se  a  empresa ao  pagamento  de  uma  indenização  de  R$
20.000,00 (vinte mil reais), o que ensejou a interposição deste reclamo. 

O  acervo  probatório,  notadamente  documental,  é
incontroverso  acerca de ser  a  autora beneficiária  do referido plano de saúde,  fls.
47/51, portadora de neoplasia maligna de mama, fls. 16/45, carecendo de exame para
atestar possível repercussão do problema em outras áreas do corpo, fls. 14/15.  

Considerando que a obrigação de fazer evidenciou-
se materializada, calha avaliar se houve a negativa do procedimento e se esta teve o
condão de provocar danos de ordem moral na recorrida.

A resposta  é  positiva,  pois,  de  fato,  à  fl.  80,  na
solicitação para realização de exame nº 6240142, em favor de Josélia Pereira Araújo,
consta a autorização mediante liminar. Desse modo, não resta dúvida que a empresa
só anuiu após determinação judicial, e, se ocorreu negativa prévia aconteceu dano
moral passível de indenização. Com razão, o art. 927, do Código Civil: “Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Configurado, pois, o dano de ordem moral, impende
examinar o arbitramento da respectiva indenização.

Não existe  forma objetiva  de  aferir  e  quantificar  o
constrangimento e o abalo psíquico, decorrentes do ato ilícito. Necessária se faz a
ponderação  de  cada  caso  concreto,  por  se  tratar  de  questão  subjetiva,  onde  a
reparação deve corresponder à lesão, e não ser equivalente a ela. 

Na fixação do valor  da reparação por dano moral,
deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do
ofendido, para que o quantum reparatório não perca seu caráter pedagógico, não se
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constitua em lucro fácil para o lesado, nem se traduza em quantia irrisória, ou seja,
não pode representar fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. 

Caio Mário da Silva Pereira assevera: 

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem
cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem
jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais
valioso  do  que  os  integrantes  de  seu  patrimônio,
deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o
sofrimento,  a  ser  arbitrada  pelo  juiz,  atendendo às
circunstâncias  de  cada  caso,  e  tendo  em  vista  as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.
Nem  tão  grande  que  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento,  nem  tão  pequena  que  se  torne
inexpressiva. (In. Responsabilidade Civil, 2ª ed., Rio
de Janeiro: Forense, 1990, n. 45, p. 67). 

Preceitua o Código Civil Brasileiro, em seu art. 944: 

Art.  944.  A indenização  mede-se  pela  extensão  do
dano.
Parágrafo único.  Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz
reduzir, equitativamente, a indenização.

Ponderando-se  todas  as  questões  acima discutidas,
para  compensar  os  prejuízos  morais  suportados  pela  autora,  como também para
servir  de  advertência  à  demandada  e,  inclusive,  evitar  a  prática  de  condutas
similares, entende este relator que o mais justo e razoável é a minoração dos danos
morais para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A  condenação  de  15%  (quinze  por  cento)  dos
honorários permanecerá, porém, tendo como parâmetro, o valor estabelecido nesta
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instância revisora. Por seu turno, a incidência dos juros de mora e correção monetária
prevista na sentença é irretocável.

A multa prevista no art. 475-J, do Código de Processo
Civil encontra-se, nesta ocasião, prejudicada, uma vez que o apelo foi recebido em
duplo efeito, fl. 196, e aquela imputação se coaduna no momento do cumprimento de
sentença.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO,  para reduzir os danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

É como VOTO. 

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

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 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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