
                                                  Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0001681-35.2012.815.0731    

                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0001681-35.2012.815.0731
ORIGEM                : 4ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR        : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)      :  Unimed  Campina  Grande  –  Cooperativa  de  Trabalho
Médico Ltda
ADVOGADO(A/S) : Caius Marcellus Lacerda – OAB/PB 5.207 e Lincoln 
Araújo Diniz – OAB/PB 22.469
APELADO(A/S)    : Irene Oliveira de Freitas
ADVOGADO(A/S) :Adriana Coutinho Grego- OAB/PB 11.103
RECORRENTE      : Irene Oliveira de Freitas
ADVOGADO(A/S)  :Adriana Coutinho Grego- OAB/PB 11.103
RECORRIDO     :  Unimed  Campina  Grande  –  Cooperativa  de  Trabalho
Médico Ltda
ADVOGADO(A/S) : Caius  Marcellus  Lacerda  –  OAB/PB  5.207  e  Lincoln
Araújo Diniz – OAB/PB 22.469

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação  Cível  –  Ação  ordinária  de
obrigação  de  fazer  com  pedido  de  tutela
antecipada  – Plano de saúde – Paciente
idosa – AVC – Acidente Vascular cerebral –
Assistência  domiciliar  –  Recusa  –
Interpretação  favorável  ao  consumidor  –
Dano  moral  –  Inexistência  de  mero
aborrecimento – Configuração –  “Quantum”
indenizatório  –  Pleito  de  minoração  -
Desprovimento.

- A incidência das normas protecionistas do
Código  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor (Lei nº 8.078/90) aos contratos
de  plano  de  saúde  privado  é  matéria
pacificada na doutrina e na jurisprudência,
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em razão do que estabelece o art. 3º, §2º,
do CDC.

- A negativa de cobertura de atendimento
médico  se  mostra  abusiva  e  ofende  o
pactuado entre as partes, o dever da boa-
fé contratual e também as regras protetivas
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
porquanto  atuou  de  forma  inversa  à
condição  que  assumiu  no  contrato,  qual
seja,  de  efetiva  prestadora  de  serviços
médicos e hospitalares.

- Constatado por profissional abalizado que
faz-se mister a utilização do SAD – Serviço
de  Atendimento  Domiciliar,  seria
desarrazoada  a  exegese  diversa  de  que
pretende  a  recorrente  de  realizar  o
tratamento  em hospital,  uma  vez  que  há
meios  mais  modernos  para  oferecer
melhores condições de vida ao paciente.

—  O  dano  moral  se  configura  pela  dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação
experimentados  pela  vítima,  por
conseguinte,  seria  absurdo,  até  mesmo,
impossível  que  se  exigisse  do  lesado  a
prova  do  seu  sofrimento.  Desse  modo,
restado  provado  nos  autos  o  evento
danoso, estará demonstrado o dano moral,
uma vez que este ocorre  "in  re  ipsa",  ou
seja, decorre do próprio fato ilícito.

– O propósito do valor indenizatório a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por  ser  responsável  pelo  ato  que  foi  a
causa de pedir nesta ação indenizatória, e
reparar o dano sofrido por aquele que não
deu causa ao evento danoso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL  –  Recurso
Adesivo – Ação ordinária de obrigação de
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fazer  com  pedido  de  tutela  antecipada  -
Danos  morais  –  Pleito  de  majoração  -
“Quantum indenizatório – Observância dos
princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade – Desprovimento.

– O propósito do valor indenizatório a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por  ser  responsável  pelo  ato  que  foi  a
causa de pedir nesta ação indenizatória, e
reparar o dano sofrido por aquele que não
deu causa ao evento danoso.

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 à apelação e
ao  recurso  adesivo, nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação ordinária de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada promovida por  IRENE OLIVEIRA DE
FREITAS em face  da  UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA.

Em  sentença  exarada  às  fls.  296/301,  a
MM. Juíza “a quo” declarou extinto o pedido de obrigação de fazer, por falta
de  interesse  superveniente  e,  na  forma  do  art.  487,  I,  do  CPC,  julgou
procedente o pedido de reparação de danos morais, para condenar a Unimed
Campina Grande a reparar apenas os danos morais causados a Irene Oliveira
de Freitas, na pessoa de seus herdeiros, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais),  através  da  competente  indenização,  acrescida  de  juros  e  correção
monetária,  sendo  os  juros  a  partir  da  data  do  fato  (fl.  92)  e  a  correção
monetária  a  partir  da  decisão.  Outrossim,  condenou  o  promovido  ao
pagamento das custas e honorários que arbitrou em 10% sobre o valor da
condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de
apelação, aduzindo a legalidade da cláusula contratual e da inexistência do
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dever de indenizar.  Aduziu, ainda, a necessidade de redução da indenização
por danos morais (fls. 303/313).

Contrarrazões às fls. 319/321.

Às  fls.  322/324,  a  autora,  ora  apelada,
interpôs  recurso  adesivo,  pugnando  pela  reforma  da  r.  sentença,
determinando a majoração do valor  devido a título  de danos morais,  bem
como a condenação da promovida em danos materiais, reparando todos os
danos vivenciados pela recorrente e sua família.

A  parte  ré  apresentou  contrarrazões  ao
recurso adesivo às fls. 337/342.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação cível e do recurso adesivo,
para que sejam mantidos os termos da sentença (fls. 346/350).

É o relatório. 

VOTO

 Compulsando  os  autos,  verifica-se  que
Irene  Oliveira  Freitas,  usuária  do  plano  de  saúde,  sofreu  um  AVC,
necessitando de tratamento domiciliar,  conforme determinação médica,  em
razão de ter sido comprometido o seu desempenho locomotor,  o qual fora
negado pela promovida.

Inicialmente, cumpre frisar que a atividade
de prestação de plano de saúde objeto dos autos está abrangida pelo Código
de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto no art. 3º, § 2º, devendo
suas cláusulas obedecerem às regras dispostas na legislação consumerista, a
fim  de  evitar  eventuais  desequilíbrios  entre  as  partes,  especialmente  em
virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 

Nesse  sentido,  já  sumulou  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 469 do STJ - “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Ademais,  como  é  cediço,  o  contrato,
segundo  conceituação  clássica,  é  o  acordo  de  vontades  para  o  fim  de
adquirir, resguardar ou extinguir direitos.
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Modernamente,  tem-se  que  os  contratos
exercem funções sociais de indubitável relevo. Entre as aptidões do instituto
em apreço, a principal é a de servir de instrumento à harmonização social, por
meio da mútua satisfação de interesses não coincidentes e, em princípio, até
opostos, conciliados através de um vínculo jurídico assumido espontânea e
consensualmente. 

Entretanto,  o  modo  de  encará-lo  vem
gradativamente  sofrendo  profundas  alterações,  e  as  mais  visíveis,  sem
dúvidas, atingem os princípios da autonomia da vontade e da força vinculante
das convenções (“pacta sunt servanda”). 

Antes,  a  manifestação  volitiva  do  contrato
vinculava  as  partes  de  forma  indissolúvel  e  até  extremada,  a  ponto  da
inadimplência já ter sido punida com a liberdade e até com própria a vida. 

Felizmente,  avançou-se  e  do  conjunto  de
razões históricas para isso se destaca a constatação de que, em inúmeras
oportunidades, a igualdade entre os pactuantes, também princípio regente da
espécie, é apenas formal e não material. 

Por esse motivo, no tocante à autonomia da
vontade, concedeu-se ao juiz as prerrogativas de aferir,  caso a caso, se a
igualdade entre as partes está sendo substancialmente respeitada e de, em
caso negativo, restabelecer, via prestação jurisdicional, o equilíbrio da relação.
O magistrado, nesse mister, alicerçar-se-á no fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/881).

Já a obrigatoriedade das convenções, que,
em sua concepção original, tinha o contrato como um vínculo inquebrantável,
fora  paulatinamente  relativizada,  processo  no  qual  ocupou  papel  de
vanguarda  a  cláusula  “rebus  sic  stantibus”2,  consoante  a  qual  fatos
extraordinários  e  imprevisíveis  que  tornem  o  cumprimento  do  pacto
excessivamente onerosa para um dos contratantes pode ensejar sua revisão
de modo a atingir o reequilíbrio, se possível, ou, em caso extremo, até sua
rescisão. 

1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

(...)
III - a dignidade da pessoa humana;

2 Cláusula “rebus sic stantibus”: os ajustes dependentes de prestações futuras incluíam cláusula tácita
de  resolução,  se  as  condições  vigentes  se  alterassem  profundamente  “Contractus  qui  habent
sucessivum et dependentium de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur”.

5



                                                  Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0001681-35.2012.815.0731    

Consequência disso, tem-se que o vínculo
firmado entre os contratantes deixou de ser algo atinente apenas a eles, para
se tornar de interesse social.

Assim,  é  que,  havendo  tensão entre
direitos fundamentais, quais sejam, direito à vida e à saúde “versus” direito
à  liberdade  contratual,  deve,  por  razões  ético-jurídica,  prevalecer  os
primeiros.

Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência
são assentes no sentido de se resolver o conflito de direitos com base nas
regras  de  interpretação  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  devendo
preponderar, pois, o bem de vida que se encontra em posição jurídica mais
grave.

Nesse diapasão, é emblemática a decisão
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 393175/RS, de relatoria do
Eminente Min. CELSO DE MELO. Confira-se trecho dessa decisão:

“Tal  como  pude  enfatizar em  decisão  por  mim
proferida no exercício da Presidência do Supremo
Tribunal Federal,  em contexto assemelhado  ao da
presente causa (Pet  1.246/SC),  entre proteger a
inviolabilidade  do direito à vida e à saúde,  que
se  qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável
assegurado  a  todos  pela  própria  Constituição  da
República  (art.  5º,  “caput”  e art.  196),  ou fazer
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa
fundamental,  um  interesse  financeiro  e
secundário  do  Estado,  entendo -  uma  vez
configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e
possível opção: aquela que privilegia o respeito
indeclinável à vida e à saúde humanas”.

Ademais,  faz-se  mister  ressaltar  que,  em
relação à saúde, se, por um lado, a Carta Política outorga à iniciativa privada
a liberdade de prestar tal modalidade de serviço (art. 1993), por outro, além de
elencá-lo como direito de todos (art. 1964), submete o exercício de qualquer
atividade econômica, mesmo não empresária, a princípios, dentre os quais,
inclui-se  a  defesa  do  consumidor,  também  erigida  a  direito  fundamental

3 “Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.”.
4 “Art.  196.  A saúde é direito de todos e dever do Estado,  garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.”.
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individual (art. 5º., XXXII5 c/c art. 170, IV6, CF/88), aliás, no que foi seguida
pela Lei nº. 8.078/90 (art. 6º., V7). 

No caso “sub judice”, a autora, ora falecida,
encontrava-se  com  saúde  debilitada,  após  ter  sido  acometida  por  AVC  e
contra, à época com 88 anos de idade, necessitando de cuidados médicos
imediatos na forma como prescrita pelo médico que a acompanhava.

Assim,  constatado  por  profissional
abalizado que faz-se mister a utilização do SAD – Serviço de Atendimento
Domiciliar, seria desarrazoada a exegese diversa de que impõe a apelante de
realizar o tratamento em hospital, uma vez que há meios mais modernos para
oferecer melhores condições de vida ao paciente.

Nesse sentido, o MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO, ao julgar o AgRg no Aresp 090117, assim dispôs:

 (...)
A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de
que é "abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui
do plano de saúde o custeio de prótese em procedimento
cirúrgico  coberto  pelo  plano  e  necessária  ao  pleno
restabelecimento  da  saúde  do  segurado,  sendo
indiferente,  para  tanto,  se  referido  material  é  ou  não
importado"  (AgRg  no  Ag  1.139.871/SC,  Relator  o
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
de 10.5.2010).
Deveras,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.
668.216/SP,  o  Eminente  Ministro  Carlos  Alberto
Menezes  Direito  abordou  com  clareza  a  temática,
consoante se observa no excerto abaixo transcrito:
Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a
patologia  alcançada  e  a  terapia.  Não  me  parece
razoável que se exclua determinada opção terapêutica
se  a  doença  está  agasalhada  no  contrato.  Isso  quer
dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas
relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é
sobre  as  patologias  cobertas,  não  sobre  o  tipo  de
tratamento  para  cada  patologia  alcançada  pelo
contrato.  Na  verdade,  se  não  fosse  assim,  estar-se-ia

5“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos  termos  seguintes:  XXXII  -  o
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”.
6 “Art.  170.  A ordem econômica,  fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios: V - defesa do consumidor;”.
7 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança
contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços
considerados perigosos ou nocivos;”.
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autorizando que a empresa se substituísse aos médicos
na escolha da terapia adequada de acordo com o plano
de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha
avaliação, é incongruente com o sistema de assistência
à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o
especialista,  ou  seja,  o  médico  que  não  pode  ser
impedido de escolher a alternativa que melhor convém
à cura do paciente.  Além de representar severo risco
para a vida do consumidor.
[...]
Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula
reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não
pode  o  paciente,  consumidor  do  plano  de  saúde,  ser
impedido  de  receber  tratamento  com  o  método  mais
moderno  do  momento  em  que  instalada  a  doença
coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar
bem claro  que  o  médico,  e  não o  plano  de  saúde,  é
responsável  pela  orientação  terapêutica.  Entender  de
modo diverso põe em risco a vida do consumidor.
Sob esse ângulo, a sentença consignou:
A necessidade de acompanhamento da autora em sistema
de home care está justificada pelos relatórios médicos de
fls.  44  e  45/46,  que  dão  conta  da  dependência  da
paciente de outrem para todas as atividades básicas de
sua vida diária. (fl. 146)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
RECURSO  ESPECIAL  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
EXCLUSÃO  DA  COBERTURA  O  CUSTEIO  OU  O
RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE
IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO
-  INADMISSILIDADE  -  ABUSIVIDADE  MANIFESTA
DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Ainda que se admita a possibilidade do contrato de
plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do
consumidor,  desde  que  estas  estejam  redigidas  com
destaque,  pemitindo sua imediata e fácil  compreensão,
nos  termos  do  §  4º  do  artigo  54  do  CDC,  mostra-se
abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não
custeio  de  prótese,  imprescindível  para  o  êxito  do
procedimento  cirúrgico  coberto  pelo  plano,  sendo
indiferente,  para  tanto,  se  referido  material  é  ou  não
importado;  II  -  Recurso  provido.  (REsp  1.046.355/RJ,
Relator  o  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA
TURMA, DJe de 5/08/2008)
AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECUSA DE
COBERTURA  DOS  MEDICAMENTOS  CORRELATOS
AO  TRATAMENTO  DE  QUIMIOTERAPIA,
MINISTRADOS  EM  AMBIENTE  DOMICILIAR  -
IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
RESTRITIVA  -  VERIFICAÇÃO  -  AGRAVO
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IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1.137.474/SP, Rel. Ministro
MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/02/2010,  DJe 03/03/2010) Confiram-se,  também, as
seguintes  decisões:  AREsp  215.639/RS,  Rel.  Ministro
Raul Araújo, DJe de 05/11/2012; Ag 1.390.883/RS, Rel.
Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  DJe  de
24.11.2011.
4. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 355-
362, por força do anterior falecimento da autora à época
de sua prolação. Por seu turno, ante a regularização da
relação processual mediante substituição da autora por
seus sucessores, com suporte nos arts. 43, 1.060, inc. I,
do CPC, c/c art. 285, inc. I, do RISTJ, reapreciando o
agravo nos próprios autos, com base no art. 544, § 4º, II,
"c",  do  Código de  Processo  Civil,  dou provimento  ao
recurso especial, a fim de restabelecer a sentença de fls.
144-148,  inclusive  no  que  respeita  aos  ônus
sucumbenciais.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de
2013. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator  (Ministro   LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
27/08/2013)

Do mesmo modo, veja-se outras decisões
do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE  AUTORIZAÇÃO.
NEGATIVA  DE  COBERTURA.  TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO  DOMICILIAR.  CARÁTER
ABUSIVO DE  CLÁUSULA CONTRATUAL.  ALEGADA
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.   APLICAÇÃO  DO  CDC.  SÚMULA
83/STJ. PRECEDENTES.
1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o
acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao
art. 535 do Código de Processo Civil.
2.  O  eg.  Tribunal  estadual,  ao  estabelecer  a
obrigatoriedade  de  o  plano  de  saúde  proceder  a
tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que
"a exclusão de cobertura de determinado procedimento
médico/hospitalar,  quando  essencial  para  garantir  a
saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera
a  finalidade  básica  do  contrato"  (REsp  183.719/SP,
Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
13.10.2008).
3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de
que, em se tratando de contrato de adesão submetido às
regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve
ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem
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como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas
que visam a restringir procedimentos médicos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg
no  AREsp  292.259/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  25/06/2013,  DJe
01/08/2013)

E:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1.
SERVIÇO   DE   HOME  CARE  PRESCRITO  PELO
MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA  À
COBERTURA.   ACÓRDÃO   RECORRIDO   EM
CONSONÂNCIA  COM  A JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
SÚMULAS  7  E  83  DO STJ.  2.  INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL
E  DE  CONDENAÇÃO.  FALTA  DE  INTERESSE
RECURSAL  CONFIGURADA.  3.  AGRAVO  INTERNO
IMPROVIDO.
1.   O  serviço  de  Home  Care  (tratamento  domiciliar)
constitui  desdobramento  do  tratamento  hospitalar
contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela
operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação
das  cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da
forma mais favorável ao consumidor.
2.  Indenização  por danos morais não foi objeto de pleito
inicial e tampouco  houve  condenação  a  esse respeito.
Ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  1071680/MG,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Portanto, a autora tinha o direito de que lhe
tivesse sido assegurado o tratamento solicitado. No entanto, em virtude do
falecimento da promovente, não há como a obrigação de fazer ser realizada,
devendo, pois, ser analisada a indenização por dano moral transmissível aos
herdeiros.

No tocante ao dano moral,  esse ocorre “in
re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato ilícito, sendo, portanto, prescindível a
prova da dor, da angústia, da humilhação experimentados pela vítima.

Como é cediço, a tese da irreparabilidade
dos danos morais encontra-se completamente superada, tendo o legislador
constitucional  previsto  a  possibilidade  de  sua  indenização,  sempre  que
violados direitos subjetivos de outrem. Veja-se:

Art. 5º. Omissis
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V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;  
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e  a  imagem  das  pessoas,  assegurando  o  direito  a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;

De  igual  forma,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (Lei  nº.  8.078/90)  em  seu  art.  6º,  incisos  VI  e  VII,  prevê  a
possibilidade de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.
Observe-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
VII  o  acesso aos  órgãos  judiciários  e  administrativos,
com  vistas  à  prevenção  ou  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados

O  Código  Civil  (Lei  nº.  10.406/2002)
também reconheceu a possibilidade de ressarcimento da vítima por danos
morais e materiais sofridos. Confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral,  comete ato
ilícito.

De regra,  o dano moral  se configura pela
dor,  sofrimento,  angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima.  Desse
modo, entendem a doutrina e a jurisprudência brasileira que seria absurdo,
até mesmo, impossível se exigir do lesado a prova do seu sofrimento. Por
essa razão, tem-se entendido que o dano moral ocorre “in re ipsa”, ou seja,
decorre da própria conduta ofensiva do agressor, assim, provada esta atitude
ilícita, estará demonstrado o dano moral.

No  caso  em  questão,  o  comportamento
abusivo por parte da operadora do plano de saúde, caracterizada pela injusta
recusa  de  tratamento  da  forma  requerida  pelo  médico,  causa  aflição
psicológica e angústia à vítima,  sendo,  portanto,  devida a indenização por
danos moral. 

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:
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AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1.
SERVIÇO   DE   HOME  CARE  PRESCRITO  PELO
MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA  À
COBERTURA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA  COM A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  83/STJ.  2.
MONTANTE  INDENIZATÓRIO.   PLEITO   DE
REDUÇÃO.  NÃO  DEMONSTRADA  A  ABUSIVIDADE
NO  VALOR   FIXADO   NAS   INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.   1.   A  jurisprudência   do   STJ   é
iterativa  no  sentido   de  configurar  dano  moral
indenizável  a  recusa  injustificada  pela  operadora  de
plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de
internação  domiciliar   (home  care)  prescrito   pelo
médico ao beneficiário.
2.  "A  intervenção  desta  egrégia  Corte  para  alterar
os valores fixados  pelas instâncias ordinárias a título de
reparação por danos morais  somente  se  justifica nas
hipóteses  em  que  estes  se  mostrem  ínfimos   ou
exorbitantes, não sendo este o caso dos autos" (AgRg na
Rcl  n.  4.847/SE,  Rel.  Ministro  Raul  Araújo, Segunda
Seção,  DJe  17/2/2011).   No   caso,   o   montante
indenizatório  de  danos morais arbitrado  na instância
ordinária (R$ 10.000,00 - dez mil reais), em decorrência
da  recusa  indevida ao fornecimento do serviço de home
care   prescrito   pelo  médico,  revela-se  adequado  e
proporcional. Por conseguinte, alterar esse valor atrai o
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt  no  AREsp  1059299/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 22/06/2017)

E:

AGRAVO   INTERNO.   RECURSO   ESPECIAL.
DIREITO   DO  CONSUMIDOR.  SEGURO  SAÚDE.
FRATURA   DE   FÊMUR   EM  PACIENTE  IDOSA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO.
ALTA    MÉDICA.    INDICAÇÃO    DE    #HOME
CARE#.   FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA
E RESPIRATÓRIA.
1.  Ocorrência  de  abalo moral indenizável na hipótese
de recusa de prestação  de  serviço  de  #home care#,
quando indispensável  para o tratamento do paciente,
conforme recomendação médica. Julgados desta Corte
Superior.  2.  Hipótese  dos  autos  em  que  a  paciente,
idosa, após se  submeter  a  uma cirurgia de fêmur, tinha
recomendação  médica  de  receber    fisioterapia
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traumato-ortopédica   e   respiratória   em domicílio,
além de outros serviços auxiliares.
3.   Arbitramento  da  indenização  por  esta  Corte  com
base   nas  circunstâncias    do    caso    concreto,
incontroversas  nos  autos.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1434297/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado
em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Ainda:

PROCESSUAL  CIVIL.   AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO  MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE  TRATAMENTO
PELO  SISTEMA  HOME  CARE.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  MATÉRIA  DE   DIREITO.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  Nº  7  DO STJ.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS   FIXADOS   NOS
TERMOS  DO  ART.  20,  §  4º  DO  CPC/73.  AGRAVO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1.  Inaplicabilidade  do  NCPC  neste  julgamento  ante
os termos do Enunciado  nº 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos  recursos  interpostos
com   fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os  requisitos   de   admissibilidade   na   forma   nele
prevista,  com  as interpretações  dadas  até  então  pela
jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça.
2.  Esta  Corte  entende que o fato de a operadora do
plano de saúde negar   indevidamente   a  cobertura  das
despesas  do  serviço  de internação  domiciliar  (home
care)   prescrito  pelo  médico  aos  seus  beneficiários
configura  dano  moral passível de indenização, o que
afasta  a  aplicação  das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, por se
tratar de matéria  de direito, tornando-se dispensável o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos.
3.   Os  honorários  advocatícios  que foram fixados  nos
termos art. 20, § 3º, do CPC/73 deverão ser arbitrados
consoante o art. 20, § 4º, do CPC/73,  uma  vez  que  a
condenação  imposta  resulta  da  obrigação  de  fazer,
consistente na manutenção do tratamento do beneficiário
pelo sistema home care.
4. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg  no  AREsp  834.677/SP,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe 31/08/2016)
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A propósito  do  “quantum”  indenizatório,  a
parte apelante pugnou pela sua minoração, enquanto a parte autora pela sua
majoração.

Assim,  tais  pedidos  serão  analisados
conjuntamente no recurso adesivo.

RECURSO ADESIVO

No tocante ao quantum indenizatório, este
deve ser fixado conforme apregoam os doutrinadores e julgados superiores.

Sobre o tema, o ilustre  JOSÉ RAFFAELLI
SANTINI8 doutrina que:

“Ao contrário do  que alegam os  autores  na  inicial,  o
critério de fixação do dano moral não se faz mediante
um  simples  cálculo  aritmético.  O  parecer  a  que  se
referem  é  que  sustenta  a  referida  tese.  Na  verdade,
inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve
ser  entregue  ao  livre  arbítrio  do  julgador  que,
evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a
exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma
livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas.
Verificará as condições das partes, o nível social, o grau
de  escolaridade,  o  prejuízo  sofrido  pela  vítima,  a
intensidade da  culpa e  os  demais  fatores  concorrentes
para a fixação do dano, haja vista que, costumeiramente,
a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para
dar a cada um o que é seu.
Nesse  tom,  vale  observar  que  o  valor  arbitrado  na
indenização por dano moral não tem o escopo de gerar
enriquecimento  ilícito  ao  promovente,  mas  sim
proporcionar  uma  compensação  pecuniária  como
contrapartida  pelo  mal  sofrido,  bem  como  punir  o
ofensor  no  intuito  de  castigá-lo  pelo  ato  prejudicial
perpetrado.” 

Nesse sentido, já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se:

ADMINISTRATIVO –  RESPONSABILIDADE – CIVIL
– DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano
buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor,
para  que  não  volte  a  reincidir.  2.  Posição
jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,

8 Dano Moral, editora De Direito, 1997, pg. 45.
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pela valoração jurídica da prova.  3.  Fixação de valor
que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel.: Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.03.2005 p. 214)
– destaquei.

Pelo que foi  relatado,  deve-se proceder a
uma verdadeira análise dos elementos objetivos e subjetivos para a correta
fixação do “quantum”.

Assim,  objetivamente,  deve-se  verificar  a
capacidade econômica do ofensor. A partir  daí, verificar a apuração de um
valor que não constitua causa de enriquecimento ilícito, mas a causar uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.

No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se  que  negativa  de  cobertura  da  cirurgia  com  a  utilização  do
procedimento e aparelho adequados ficou restrito ao conhecimento do autor e
seus familiares, o que denota o desconhecimento da sociedade sobre este
ato.

Em relação à intensidade do sofrimento do
apelado, mostra-se ter sido de imensa falta de respeito, dor e angústia.

Portanto, o propósito do valor indenizatório
a ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e
sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma  sanção
pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta ação indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu
causa ao evento danoso.

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que o valor relativo aos
danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendeu às realidades
da  vida  e  às  peculiaridades  do  caso  vertente,  bem  como  respeitou  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por  fim,  no  tocante  ao  pedido  de
indenização  por  danos  materiais  formulado  pelo  recorrente,  como  bem
ressaltado pela MM. Juíza “a quo”, deve ser rejeitado, tendo em vista que não
foi objeto de pedido na inicial da presente ação.
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Por  todo o  exposto,  nega-se provimento
ao recurso de apelação e ao recurso adesivo,  mantendo na íntegra a r.
sentença.

Tratando-se  de  recurso  interposto  contra
decisão publicada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, a teor do § 11, de
seu art. 85, do NCPC. Assim, elevo o valor dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

      É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior 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  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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