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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CIRURGIA  PARA  IMPLANTE  DE
CARDIODESFIBRILIZADOR  COM
RESINCRONIZADOR.  MIOCARDIOPATIA
ISQUÊMICA,  ARRITMIA  VENTRICULAR  GRAVE.
RISCO  DE  MORTE  SÚBITA.  PROCEDIMENTO  DE
EMERGÊNCIA.  AUTORIZAÇÃO  NEGADA.
NEGATIVA  INDEVIDA.  DANO  MORAL.
COMPROVAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM  ARBITRADO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
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A  negativa  do  plano  de  saúde  em  realizar  o
procedimento de emergência em favor do promovente
configura evidente prática de ato ilícito, pois, repise-se,
não há dúvidas a respeito da condição emergencial na
qual se encontrava o autor, correndo, inclusive, risco de
morte súbita.

A recusa  indevida  à  cobertura  médica  pleiteada  pelo
segurado  é  causa  de  danos  morais,  pois  agrava  a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
daquele.

Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,
recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao
nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa  recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios
sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso.

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
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  GEAP  –
Autogestão em Saúde,  hostilizando sentença (fls.  123/133) do Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais ajuizada por Almiro de Oliveira. 

A sentença julgou procedente  o  pedido,  determinando
que  a  promovida  forneça,  com  urgência,  o  tratamento  requisitado  pelo
médico  na  guia  de  serviço  profissional/serviço  auxiliar  de  diagnóstico  e
terapia  –  SP/SADT,  datada  de  29/09/2012,  bem  como  condenar  ao
pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. 

Em suas razões,  fls.  137/147,  o recorrente sustenta que
para  autorizar  o  procedimento  requerido  há  necessidade  do  paciente
cumprir requisitos elencados no Anexo II da RN 262/2011 da ANS, o que
não aconteceu no caso, já que o médico assistente não encaminhou relatório
circunstanciado  acompanhado  de  diagnóstico,  justificando  o  motivo  do
pedido  do  exame,  descrevendo  a  enfermidade  que  acometia  o  autor,  e
demonstrando que este cumpria os requisitos, ficando assim demonstrada a
ausência de ato ilícito. 

Aduz  culpa  exclusiva  de  terceiro,  em face  do  erro  do
médico assistente,  bem como que a  negativa do tratamento não ensejou
dano moral ao paciente, mas sim mero aborrecimento, Por fim, postula o
provimento do apelo, para julgar improcedentes os pedidos, ou caso não
seja esse o entendimento, pugna pena minoração do valor fixado a título de
dano extrapatrimonial. 

Contrarrazões,  fls.  161/163,  pela  manutenção  da
sentença. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso apelatório, fls. 168/178. 
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É o relatório.

V O T O  

O  autor/apelado  é  associada  ao  plano  de  saúde  da
GEAP/promovida e por ser portador de miocardiopatia isquêmica, arritmia
ventricular grave, apresentando risco de morte, necessita de procedimento
cirúrgico  de  emergência  para  implantação  de  Cardiodesfibrilizador  com
ressincronizador, por indicação médica, fls.10/21.

Colhe-se  dos  autos  que  a  demandada  negou  a
autorização  para  a  realização  da  cirurgia,  sob  o  fundamento  de  que  os
laudos  enviados  não  justificam a  implantação do  CDI segundo o  rol  da
ANS, pois a TV é não sustentada, fl. 22.

Importante destacar, primeiramente, que de acordo com
a Súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos  de  plano  de  saúde”.  Ou  seja,  os  contratos  de  plano  de  saúde
devem  respeitar  as  formas  de  interpretação  e  elaboração  favoráveis  ao
consumidor,  bem  como  garantir  o  integral  conhecimento  sobre  o  seu
conteúdo, a fim coibir desequilíbrios entre as partes.

Segundo  o  art.  35-C  da  Lei  9.656/98  é  obrigatória  a
cobertura nos casos de:

I-  emergência,  como  tal  definidos  os  que  implicarem  risco

imediato  de  vida  ou  de  lesões  irreparáveis  para  o  paciente,

caracterizada em declaração do médico assistente; 

II  –  de  urgência,  assim  entendidos  os  resultantes  de  acidentes

pessoais ou de complicações no processo gestacional. 

Ora,  a  negativa  do  plano  de  saúde  em  realizar  o
procedimento  de  emergência  em  favor  do  promovente,  conforme
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dispositivo  legal  mencionado  acima,  configura  evidente  prática  de  ato
ilícito, pois, repise-se, não há dúvidas a respeito da condição emergencial na
qual se encontrava o autor, correndo, inclusive, risco de morte súbita.

Com  efeito,  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça é no sentido de que cabe dano moral no caso da negativa do plano de
saúde em cobrir despesa médica em situação de urgência ou emergência do
conveniado. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CONTRATO QUE

AFASTA A NECESSIDADE  DE  CUMPRIMENTO  DO  PRAZO.

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.

AFASTAMENTO DA CARÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. RECUSA

NO  ATENDIMENTO.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.

SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável infirmar

as  conclusões  do  acórdão  recorrido,  o  qual  asseverou  que  o

contrato firmado entre as partes estabelece que novos associados

não  necessitariam  cumprir  os  prazos  de  carência.  Revisão  das

cláusulas  contratuais  e  das  provas  dos  autos.  Incidência  das

Súmulas n. 5 e 7 do STJ.  2. De acordo com a jurisprudência do

Superior Tribunal de justiça, é abusiva a cláusula contratual que

estabelece  prazo  de  carência  para  situações  de  emergência.

Precedentes. Incidência do óbice previsto no Enunciado N. 83 da

Súmula  desta  corte.  3.  O  entendimento  firmado  no  STJ  é  no

sentido  de  que  há  caracterização  do  dano  moral  quando  a

operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento

médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não

havendo  que  se  falar  em  mero  aborrecimento  por

inadimplemento  contratual. Aplicação  da  Súmula  nº  83/stj.  4.

Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp 854.954;  Proc.

2016/0018079-4; CE; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;

DJE 06/06/2016 )
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Com efeito, não há dúvidas de que o ato praticado pela
apelante  expôs  o  consumidor  a  uma  situação  de  risco,  pois  negou  o
procedimento  cirúrgico  mesmo  com  o  médico  conveniado  declarando  a
situação de emergência na qual encontrava-se o autor. 

Ora, é evidente que, ao contratar um Plano Privado de
Assistência Médico-Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de
que,  caso  venha  a  ser  acometido  de  alguma  enfermidade,  a  empresa
contratada arcará com todos os custos necessários ao restabelecimento de
sua saúde da melhor e mais rápida maneira, o que no presente caso não
ocorreu.

Quanto  ao  dano  moral,  não  restam  dúvidas  de  sua
existência, eis que, não bastasse o sofrimento físico do autor, ainda teve de
suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora
na autorização do referido procedimento. 

Para a fixação da indenização extrapatrimonial, exige-se
que sejam analisadas as peculiaridades do caso concreto, devendo sopesar
especialmente  as  condições  econômicas  e  sociais  do  ofensor,  as
circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus
efeitos,  sem  esquecer  que  a  quantia  deve  ser  suficiente  para  reparar  a
ofensa, mas sem ocasionar enriquecimento sem causa. 

Acerca do tema, é importante destacar que os critérios
utilizados para a aplicação da verba compensatória devem estar de acordo
com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial que versam sobre a
matéria.  Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas,  incumbe ao
magistrado  arbitrar   a   indenização   por   danos   morais   mediante   a
observação das peculiaridades do caso concreto, mensurando as condições
financeiras do ofensor e a situação da vítima, de modo que a reparação não
se torne fonte de enriquecimento sem causa. 
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De outro  lado,  o  quantum indenizatório  não  pode  ser
inexpressivo,  a  ponto  de  não  atender  aos  fins  a  que se  propõe,  ou seja,
compensar a vítima e inibir a repetição da conduta ilícita pelo agressor. 

Com base nessas considerações, o montante fixado pelo
magistrado  primevo  não  deve  ser  reformado,  estando  dentro  dos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para amenizar o
sofrimento do autor, bem como tornar-se um fator de desestímulo, a fim de
que a ofensora não volte a praticar novos atos de tal natureza. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 20 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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