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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA,  POR JULGAMENTO EXTRA
PETITA. REJEIÇÃO.  MÉRITO. PLANO  DE
SAÚDE.  UNIMED.  DEMORA  NA
AUTORIZAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS  EM  MOMENTO  DE
FLAGRANTE  FRAGILIDADE  FÍSICA  E
EMOCIONAL DO  CONSUMIDOR.  VALOR  DO
DANO  MORAL  FIXADO  ATENDENDO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

1. Tendo  a decisão  recorrida  observado  os
estritos lindes do pedido exordial e da prestação
jurisdicional  fornecida  pelo  Julgador
monocrático, não há que se falar em julgamento
extra petita. 

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de
que  “a  recusa  indevida/injustificada,  pela
operadora  de  plano  de  saúde,  em autorizar  a
cobertura  financeira  de  tratamento  médico,  a
que  esteja  legal  ou  contratualmente  obrigada,

Apelação Cível nº    0000696-03.2013.815.0191 1



enseja  reparação  a  título  de  dano  moral,  por
agravar  a  situação de aflição psicológica e de
angústia  no  espírito  do  beneficiário.
Caracterização de dano moral in re ipsa”. (STJ -
AgRg no AREsp:  192612 RS 2012/0128066-5,
Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI,  Data  de
Julgamento: 20/03/2014, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 31/03/2014).

3. O  valor  da  indenização  fixado  em  R$
10.000,00 (dez mil  reais),  mostra-se justo,  vez
que  não  se  distancia  dos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando
o caso concreto,  além dos valores comumente
fixados por esta Corte.

4. Recurso apelatório desprovido.

  VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade  de  votos,  em  rejeitar  a
preliminar suscitada e, quanto ao mérito, por igual votação, em NEGAR
PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de
fl. 258.    

RELATÓRIO

Trata-se   de  Apelação  Cível interposta  pela  Unimed
Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico - contra sentença
(fls.  217-219)  prolatada  pelo  MM.  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de
Soledade que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais  com Pedido de Tutela Antecipada,  judicializada por
Gustavo Francisco de Sales Nóbrega, julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a recorrente no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua fundamentação, o Magistrado a quo destacou que
em 10  de  dezembro  de  2012  o  autor  solicitou  a  autorização  para  a
realização de procedimento cirúrgico e, somente em 24 de julho de 2013,
a  demandada  autorizou  o  procedimento  pretendido,  cuja  demora  se
mostrou excessiva, ainda mais tratando-se de uma questão relacionada
a saúde.

Em suas razões, a apelante pugna, preliminarmente, pela
nulidade da sentença, porquanto houve julgamento  extra petita,  já que
em momento algum o apelado solicitou a condenação em danos morais.
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No mérito,  aduz que o procedimento cirúrgico fora realizado antes do
ingresso  da  presente  demanda,  além  do  que  todos  os  serviços  e
procedimentos necessários  a  manutenção da  saúde do apelado foi  e
continua sendo autorizado, o que afasta o dever de indenizar. Argumenta
que  o  valor  fixado  a  título  de  danos  morais  não  guardou  a  devida
razoabilidade e proporcionalidade devendo, pois, ser minorado (fls. 221-
245).

Devidamente  intimado,  o  apelado  deixou  de  apresentar
contrarrazões ao apelo, conforme certidão de fl. 248 v.

É o relatório.

VOTO

Conheço  do  apelo,  porquanto  presentes  os  requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

1.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,  POR
JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO

Sustenta  a  recorrente  que  a  sentença  seria  nula,
porquanto   houve julgamento  extra petita,  já que em momento algum o
apelado solicitou a condenação em danos morais  e,  mesmo assim, o
juízo a quo condenou a recorrente sob esse título.

Sem razão a recorrente.

Com efeito,  ao contrário do que sustenta a apelante,  a
parte autora, ora recorrida, discorreu acerca da negativa na prestação
dos  serviços  médicos  contratados  e,  em  razão  disso,  alega  restar
evidente a ocorrência de dano moral, sendo necessária a condenação,
data  vênia,  com  arbitramento  de  indenização  ao  autor,  que  vem
sofrendo injustamente com os abusos e desmandos da empresa ré
(f. 13).

Em arremate, conclui a parte autora pela procedência do
pedido,  com a condenação por perdas e danos morais pela dor e
constrangimento suportada pelo Autor até a cirurgia (f. 17).

Assim,  tendo a decisão recorrida  observado os  estritos
lindes  do  pedido  exordial  e  da  prestação  jurisdicional  fornecida  pelo
Julgador monocrático, não há que se falar em julgamento extra petita. 

Nesse sentido:
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PROCESSUAL  CIVIL.  GRATIFICAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535  DO
CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1.
Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando
o Tribunal  de origem decide fundamentadamente todas
as questões postas ao seu exame, assim como não há
que se confundir entre decisão contrária aos interesses
da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. Não
ocorre  julgamento  extra  petita  quando  o  pedido
realizado encontra-se presente na exordial. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
516085  ES  2014/0113641-8,  Relator  Ministro  OG
FERNANDES, DJe 16/04/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  JULGAMENTO
EXTRA PETITA.  INEXISTÊNCIA.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  FUNDAMENTADA  EM  SÚMULA  E
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.(...) 2. A esse respeito, a parte recorrida
pleiteou  expressamente  na  exordial a  condenação  do
Estado  de  Santa  Catarina  à  obrigação  de  pagar  as
quantias  decorrentes  dos  reflexos  ora  suscitados  pela
recorrente como  extra petita.  Logo, não há com falar
em  vício  de  julgamento  extra  petita  no  caso  dos
autos, pois o provimento jurisdicional se limitou aos
estritos limites impostos pelo pedido na inicial. 3. A
decisão  monocrática  ora  agravada  baseou-se  em
súmulas  e  jurisprudência  do STJ,  razão pela  qual  não
merece reforma. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1500557 SC 2014/0312589-1, Relator Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  Publicação  DJe
11/03/2015). 

Isto posto, rejeito a preliminar agitada.

2. MÉRITO

Consta  dos  autos  que  a  parte  autora  judicializou  a
presente  demanda  com  a  finalidade  de  compelir  a  demandada  em
autorizar procedimento cirúrgico, tendo a operadora de plano de saúde
demorado cerca de 07 (sete) meses para atender a solicitação.

Em razão disso,  o  Juízo a quo acolheu parcialmente o
pedido  condenando  a  apelante  em  danos  morais,  no  valor  de  R$
10.000,00 (dez mil reais).
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Não  conformada  com  o  deslinde  do  feito,  a  parte
demandada punga pela reforma da decisão, sob o argumento de que o
procedimento  cirúrgico  fora  realizado  antes  do  ingresso  da  presente
demanda, além do que todos os serviços e procedimentos necessários a
manutenção da saúde do apelado foi e continua sendo autorizado, o que
afasta o dever de indenizar.

Contudo, não lhe assiste razão.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a recorrente, o
procedimento cirúrgico somente fora autorizado em 24 de julho de 2013
(fls. 167-168), ao passo que a presente demanda veio a ser judicializada
em 05 de abril  de 2013 (fl.  85), o que afasta a tese de que antes do
ajuizamento  da  demanda  já  havia  sido  autorizado  o  procedimento
pretendido pelo autor.

De mais disso, entre o pedido administrativo solicitado em
10  de  dezembro  de  2012  e  a  autorização  do  procedimento  cirúrgico
transcorreram mais  de  07  (sete)  meses,  o  que  demonstra  excessiva
demora na autorização por parte da operadora do convênio médico.

Some-se,  ainda,  que  inexistiu  qualquer  justificativa
plausível  por  parte  do  convênio  médico  recorrente  para  a  recusa  ou
retardo na autorização da cirurgia, o que demonstra falha na prestação
de serviço.

Quanto aos danos morais, constatado que foi indevida a
demora na autorização para o procedimento cirúrgico, conclui-se que a
indenização é devida.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a
demora  indevida/injustificada,  pela  operadora  de  plano  de  saúde,  em
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal
ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral,
por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. 

Sobre  a  matéria,  colaciono  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC)- DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE
COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
E  CONHECENDO  DO  AGRAVO  DA  CONSUMIDORA
PARA DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL,
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RECONHECIDO  O  DANO  MORAL  E  ARBITRADA  A
INDENIZAÇÃO  CORRESPONDENTE.  INSURGÊNCIA
DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. 1. Recusa indevida,
pela  operadora  de  plano  de  saúde,  da  cobertura
financeira  do  tratamento  médico  do  beneficiário
(radioterapia).  Ainda  que  admitida  a  possibilidade  de
previsão  de  cláusulas  limitativas  dos  direitos  do
consumidor  (desde  que  escritas  com  destaque,
permitindo  imediata  e  fácil  compreensão),  revela-se
abusivo  o  preceito  do  contrato  de  plano  de  saúde
excludente do custeio dos meios e materiais necessários
ao  melhor  desempenho  do  tratamento  clínico  ou  do
procedimento  cirúrgico  coberto  ou  de  internação
hospitalar. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa
indevida/injustificada,  pela  operadora  de  plano  de
saúde,  em  autorizar  a  cobertura  financeira  de
tratamento  médico,  a  que  esteja  legal  ou
contratualmente  obrigada,  enseja  reparação a  título
de  dano  moral,  por  agravar  a  situação  de  aflição
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.
3. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de
dano  moral.  Inviabilidade.  Quantum  indenizatório
arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não
se  distancia  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  considerando-se  as
peculiaridades  do  caso  em  apreço,  nos  termos  da
orientação  jurisprudencial  desta  Corte.  4.  Agravo
regimental  desprovido,  com aplicação de multa.  (STJ -
AgRg no AREsp:  192612 RS 2012/0128066-5,  Relator:
Ministro  MARCO  BUZZI,  Data  de  Julgamento:
20/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 31/03/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA.
NEGATIVA.  PROCEDIMENTO  DE  URGÊNCIA.  DANO
MORAL.  CABIMENTO.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  1.  "Nos  termos  da  jurisprudência
reiterada  do  STJ,  'a  recusa  indevida  à  cobertura
pleiteada  pelo  segurado  é  causa  de  danos  morais,
pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de
angústia  no  espírito'  (REsp  657717/RJ,  Rel.  Ministra
NANCY  ANDRIGHI,  DJ  12/12/2005)"  (AgRg  no  Ag
1318727/RS,  de  minha  relatoria,  QUARTA  TURMA,
julgado  em  17/05/2012,  DJe  22/05/2012  2.  Agravo
regimental  a  que se nega provimento.  (STJ -  AgRg no
AREsp  525.097/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  09/09/2014,
DJe 22/09/2014).
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
DEMANDA  POSTULANDO  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  DECORRENTES  DA
RECUSA INDEVIDA DE  COBERTURA DA CIRURGIA
CARDÍACA PARA COLOCAÇÃO DE STENT - DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E
DEU  PROVIMENTO  AO  APELO  EXTREMO  DOS
CONSUMIDORES. IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO. 1. A jurisprudência do STJ é
no  sentido  de  que  a  recusa  indevida/injustificada,
pela  operadora  de  plano  de  saúde,  em autorizar  a
cobertura  financeira  de  tratamento  médico,  a  que
esteja  legal  ou  contratualmente  obrigada,  enseja
reparação  a  título  de  dano  moral,  por  agravar  a
situação  de  aflição  psicológica  e  de  angústia  no
espírito  do  beneficiário.  Caracterização  de  dano
moral in re ipsa. (...). (STJ - AgRg no REsp 1345444/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 18/06/2013, DJe 01/08/2013).

No que tange o valor da indenização, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado ao caso concreto, vez
que não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além dos valores comumente  fixados  por  esta  Corte,  máxime porque
atende a dupla finalidade, punitiva e reparatória.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, quanto ao
mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida (relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio
da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

           Juiz Ricardo Vital de Almeida
                          Relator 
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