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Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz   
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Médico
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
COBRANÇA  DE  PARTO  PREMATURO  E
INTERNAÇÃO  PÓS  CIRÚRGICA.  CONTRAÇÃO  DE
INFECÇÃO  HOSPITALAR  PELA  CRIANÇA.
INTERNAMENTO  NA  UTI.  PROCEDIMENTOS  EM
CARÁTER DE  EMERGÊNCIA.  RECUSA DO  PLANO
DE  SAÚDE.  PRAZO  DE  CARÊNCIA  OBSERVADO.
VINTE  E  QUATRO  HORAS  PARA  SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS.  SÚMULA  597  DO  STJ.  DANOS
MORAIS DEVIDOS. DESPROVIMENTO.

-  Tratando-se de um procedimento de emergência ou de
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urgência, deve ser adotado o prazo de carência de vinte
e  quatro  horas,  sob  pena  de  violação  à  legítima
expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para
preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física.

-A  finalidade  pedagógica  da  indenização  por  danos
morais  é  impedir  a  reiteração  de  prática  de  ato
socialmente  condenável  e  conceder  uma  simbólica
compensação  pelo  desconforto  e  aflição  sofridos  pela
parte.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à  unanimidade,  em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Unimed João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação
Monitória, por ela ajuizada em face de Paula Christianne Gomes Gouveia
Souto.

A presente  demanda  fora  intentada  pela  Cooperativa
requerendo a expedição de mandado de pagamento contra a parte ré no
importe de R$ 25.530,22, por ausência de adimplemento das custas do parto
e do internamento da criança recém-nascida.

A  promovida  apresentou  embargos  alegando,  em
síntese, que o seu parto foi realizado prematuramente na 34ª semana e que
fora obrigada a pagar pelo procedimento, embora seja segurada do plano.
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Afirmou,  ainda,  que a filha contraiu infecção hospitalar severa e,  por tal
razão, foi internada na UTI.

Oportunamente ofertou reconvenção sustentando serem
indevidas as cobranças da Unimed, haja vista que a interrupção da gravidez
ocorreu por uma emergência,  as consultas e os exames laboratoriais  não
detinham  carência  e  as  demais  despesas  foram  decorrentes  de  duas
infecções hospitalares que quase levaram o bebê ao óbito. Pleiteou, assim,
por uma indenização de ordem moral no montante de R$ 50.000,00.

O julgador primevo (fls. 240/244v) julgou improcedente
a  ação  monitória  e  parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na
reconvenção, condenando a Unimed João Pessoa ao pagamento da quantia
de R$ 12.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1%
ao  mês  a  contar  da  citação  e  correção  monetária  desde  o  arbitramento.
Impôs  à  autora  as  custas  processuais  e  os  honorários  advocatícios,  estes
fixados em R$ 1.500,00.

Irresignada, a Cooperativa apela (fls. 247/272) arguindo,
em sede de preliminar, a anulação do decisum por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, argumentando ter protestado pela produção
de provas e o magistrado ter julgado a lide de forma antecipada.

No mérito,  assevera  que a  apelada não ultrapassou o
prazo de carência de 24 horas para ser atendida em caráter de emergência.
Destaca, também, que inexiste evidências nos autos de que o parto tenha
sido  prematuro  e  que  a  infecção  contraída  tenha sido  adquirida  no  seu
estabelecimento hospitalar.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso  apelatório  para
anular a decisão. Em caso de entendimento diverso, requer a reforma de
todos  os  termos  sentença  para  julgar  procedente  o  pleito  da  exordial  e
afastar a condenação em danos morais.
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Sem contrarrazões, conforme Certidão de fls. 286v.

Cota ministerial apenas pela rejeição da preliminar, sem
manifestação meritória (fls. 288/289).

Decisão  monocrática  de  Relatoria  do  Desembargador
José Aurélio da Cruz (fls.  291/293v), declarando, de ofício, a nulidade da
sentença  por  julgamento  citra  petita e  negando  seguimento  ao  recurso
apelatório, por encontrar-se prejudicado. 

Decisão primeva de fls. 300/305 acolhendo os embargos
e  julgando  improcedente  a  ação  monitória.  Ao  mesmo  tempo,  julgou
procedente,  em  parte,  a  reconvenção  ofertada  pela  ré,  para  condenar  a
Unimed a pagar R$ 12.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o
arbitramento.  Impôs  à  autora  as  custas  processuais  e  os  honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Recurso apelatório da Cooperativa Médica  (fls. 308/330)
alegando  a  inexistência  de  emergência,  a  necessidade  de  obediência  das
carências,  a  falta  de  provas  sobre  a  infecção  hospitalar  e  afirmando
exorbitância  no  valor  dos  danos  morais.  Requerendo,  novamente,  o
provimento  do  apelo  a  fim  de  julgar  improcedente  a  reconvenção  e
procedente os pedidos da peça vestibular.

Contrarrazões  apresentadas  pela  manutenção  da
sentença (fls. 340/345).

Perecer da Procuradoria sem manifestação (fls. 350/353).

É o relatório.

V O T O  
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Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado

Contam  os  autos  que,  no  dia  01.06.07,  Paula
Christianne Gomes teve um parto cesáreo no Hospital da Unimed após
uma gestação que durou 34 semanas e 3 dias. A criança recém-nascida
apresentou um quadro clínico gravíssimo que evoluiu para uma sepse,
conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por
uma infecção potencialmente fatal,  a qual  surge quando a resposta do
corpo danifica os seus próprios tecidos e órgãos.

O  resultado  da  cultura  foi  positivo  para
Staphylococcus  MRSA  e,  após  várias  tentativas  frustradas  em busca  de
uma vaga na UTI, a criança foi internada na unidade de terapia intensiva.

A direção da instituição foi informada que a menor
estaria  com  risco  de  morte  e  possuía  plano  de  saúde  desde  o  seu
nascimento. 

Todos  os  dados  anteriormente  citados  foram
coletados do Resumo da Evolução da Paciente (fls. 55/57) realizado pela
médica Martha Cisneiros.

Após todo o ocorrido, a Cooperativa ingressou com
uma ação monitória contra a usuária do plano cobrando o cheque no
valor de R$ 2.900,00 (fl. 17) e a conta hospitalar (fls. 18/32) com todos os
procedimentos e internações realizados.

Pois bem.

Impende  esclarecer  que  a  situação  em  debate  é
claramente de emergência e  que a proposta de admissão do plano de
saúde para Paula Christianne e Maria Izabel (recém-nascida), encartada
às fls.  109/112,  traz a seguinte  explanação “TITULAR – APROVEITAR
CARÊNCIA DO CONTRATO ANTERIOR (…),  DEMAIS CARÊNCIAS
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NORMAIS.

Desse  modo,  conclui-se  pela  existência  de  um
contrato anterior e que todas as carências para a mãe (parturiente) foram
aproveitadas.  Quanto  à  criança,  é  notório  que  o  plano  de  saúde  fora
firmado  no  dia  do  seu  nascimento,  sendo  impossível  realizá-lo  com
antecedência.

Sendo assim,  por  tudo o  que fora  exposto,  não há
falar  em  inexistência  de  cumprimento  da  exigência  mínima  para  o
atendimento de emergência, que é de 24 horas.

Como cediço, a Súmula 597 do STJ dispõe:

“A cláusula contratual  de plano de saúde que prevê carência

para  utilização  dos  serviços  de  assistência  médica  nas

situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva

se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data

da  contratação.  (STJ.  2ª  Seção.  Aprovada  em  08/10/2017).”

(grifei)

Vejamos recente jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.  RECUSA.

EMERGÊNCIA.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  DANOS  MORAIS

DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do

STJ orienta no sentido de que a cláusula contratual que prevê

prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo

plano de  saúde  não é  considerada  abusiva,  desde  que  não

obste  a  cobertura  do  segurado  em casos  de  emergência  ou

urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o

dever  de  pagar  indenização  por  danos  morais. 2.  Agravo
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interno a que se nega provimento. (AgInt no Recurso Especial

nº 1.255.885/RS (2011/0121346-3), 4ª Turma do STJ, Rel. Lázaro

Guimarães. DJe 09.02.2018). (grifei)

Ultrapassada tal questão, passo ao exame da infecção
em debate nos autos.

Diante  do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
resta conclusivo que a infecção contraída pela criança foi adquirida no
Hospital  da  Unimed,  pois  desde  a  bebê  sequer  saiu  do  ambiente
hospitalar desde o seu nascimento. Ademais, foi comprovado, através de
cultura,  que  tratava-se  de  uma  bactéria  (Staphylococcus  MRSA),
comumente adquirida em casas de saúde.

No tocante ao dano moral, vale lembrar que o dever
de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma
conduta  antijurídica,  a  existência  de  um  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre os dois primeiros elementos (art. 186 e 927, ambos do
Código Civil).

Assim, inexiste dúvidas sobre a violação ao direito da
apelada, tanto quanto à cobertura do seu parto e do internamento da sua
filha, quanto à contração de severa infecção pela criança no hospital. Além
de  restarem  devidamente  comprovados  o  nexo  de  causalidade  entre  a
conduta desenvolvida pela Unimed e o dano.

Também não há nenhuma incerteza sobre o intenso
abalo psicológico da mãe que, prestes ao nascimento prematuro de sua
filha,  teve  que  assinar  um  cheque  para  que  o  parto  fosse  realizado,
mesmo sendo segurada do plano de saúde do próprio hospital. Por fim,
impossível mensurar o transtorno de uma recém-nascida com infecção
hospital, grave risco de morte e ausência de leito na UTI.

Como forma de reduzir os desalentos sofridos,  são
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reparáveis os atropelos psicológicos gerados, eis que o indivíduo é titular
de  direitos  integrantes  de  sua  personalidade,  passíveis  de  reparação
pecuniária.

Desse  modo,  a  indenização  deve  advir  de  ato  que
provoque indubitável violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu
patrimônio psíquico, subjetivo ou ideal.

No que diz respeito à fixação da prestação a título de
dano moral, cada situação se reveste de características específicas, refletidas
subjetivamente na fixação da indenização, tendo em vista a observância das
circunstâncias do fato,  as condições do ofensor e  do ofendido,  o tipo de
dano, além das suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima.

Deve-se  atentar  para  o  seu  fim  pedagógico  de
desestimular a repetição de conduta semelhante. 

Isso posto, verifico que a prestação fixada no importe de
R$  12.000,00  está  dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, bem como não desencadeia o enriquecimento sem causa
da apelada e atende aos fins pedagógicos.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL, para manter irretocável todos os termos da sentença
vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de abril de
2018,  o Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Participaram do
julgamento, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Relator (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes),
o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para substituir  o
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Exmo.  Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente à Sessão, o Exmo.
Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 05 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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