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 Preliminar:  Ao negar o procedimento
de internação à usuária em trabalho de parto,
na  unidade  hospitalar  credenciada,  sem
qualquer argumento plausível e do Plano de
saúde,  que  não  houve  assistência  devida,
vindo  nascer  a  filha  da  autora  em
maternidade  pública,  recairá  uma
condenação. Rejeição.

  Caberia aos apelantes terem, com base no
artigo 333, inciso II do CPC, ter comprovado
por meio de documentação, que as alegações
da autora não correspondem a veracidade dos
fatos,  acarretando  a  condenação  a  ele
imposta, o que não o fez.

 Estabelecido o ilícito  e  configurada a
responsabilidade,  e  sopesadas  as
circunstâncias  concretas  da  causa,  após
constatar  o  dano  moral  amargado  pela
apelada,  é  devido  a  indenização,
considerando  o  grau  de  reprovação  da
conduta lesiva e a capacidade econômica do
ofensor e da ofendida.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime,  rejeitar as
preliminares e no mérito,  desprover os recursos, nos termos do voto do
relator e da certidão de julgamento de fl. 218.

RELATÓRIO

                    

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pela  HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Hospital João Paulo II Ltda, em face de
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca
da capital, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais
ajuizada por Flávia Messias da Silva, na qual alega ter contrato de plano de
saúde, desde 01 de dezembro de 2003, e em 12 de setembro de 2011, en-
trou em trabalho de parto, dirigindo-se à maternidade promovida, não po-
dendo ser atendida, diante do fato da criança ser prematura e o local não
possuir UTI neonatal, deixando-a sem qualquer tipo de socorro.

Alega ainda, que a atendente da recepção do hospital entrou
em contato com o primeiro promovido, e este determinou o encaminhamen-
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to da autora para a maternidade CLIPSI, localizada em Campina Grande,
recusando-se a telefonar para outra clinica. Diante disso, deu entrada na
maternidade pública Cândida Vargas, onde confirmou que o bebê não era
prematuro.

Aduz também, que solicitou a transferência para a Lady Cen-
ter ou qualquer outra, mas nenhuma providência foi adotada, vindo a nas-
cer sua filha às 09:00h, do dia 13 de setembro. Ao final, requereu indeniza-
ção por danos morais.

 Citados, os promovidos  contestaram a ação e suscitaram
ilegitimidade passiva. No mérito pugnaram pela improcedência da deman-
da, fls. 46/61 e 83/96.

Impugnação apresentada, fls. 105/107 e 108/110.

                    
Na sentença, fls. 118/126, o Magistrado  a quo condenou a

parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 8.000,00(oito mil reais) e, ainda, em custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação, a teor do art. 20, do CPC.

Nas razões do apelo,  a Hapvida Assistência Médica Ltda.,
ora primeira apelante, às fls. 127/145, requereu o efeito suspensivo, susci-
tou a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, argumentou que não
houve nenhuma atitude ilícita da sua parte, capaz de ensejar qualquer inde-
nização, haja vista que havia à dispositção da autora, dois hospitais com
UTI neonatal.

Ao final, requereu a reforma da sentença singular fustigada,
isentando a apelante da condenação por danos morais, haja vista ter pauta-
do sua conduta nos estreitos limites legais, não causando qualquer dano à
parte recorrida, ou ainda, de forma alternativa, que seja minorado o mon-
tante indenizatório em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcio-
nalidade,  bem  como  os  honorários  advocatícios  no  percentual  de  15%
(quinze por cento).

O Hospital João Paulo II, ora segundo apelante, se insurgiu,
e requereu o efeito suspensivo, suscitou a preliminar de ilegitimidade passi-
va, e no mérito alegou que diante da ausência de provas do alegado, ine-
xiste os danos morais,. Ao final, discorre do quantum indenizatório, que re-
puta exacerbado, bem como juros moratórios.

Nas contrarrazões dos recursos, fls. 189/192, a recorrida re-
bateu os fatos alegados e pugnou pela manutenção da sentença objurgada.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e no mérito pelo
desprovimento do recurso. 
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É o relatório. 

VOTO
                     

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.

Considerando  que  as  matérias  ventiladas  no  primeiro
apelo se repetem no segundo, passo a analisá-los conjuntamente. 

               Inicialmente, os apelantes requereram pelo  recebimento do seu
recurso em seu efeito suspensivo, porém, em razão do pedido já ter sido
atendido pelo juízo  a quo, à fl. 187, resta, portanto, prejudicado o pedido,
razão porque, não o conheço.
                    

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A questão não merece maiores delongas, vez que o magis-
trado singular decidiu a preliminar suscitada de forma clara e evidente, ra-
zão pela qual a análise da conduta da apelante, Hapvida Assistência Médi-
ca Ltda, em negar o procedimento de internação em unidade hospitalar ao
usuário, ora apelada, sem qualquer argumento plausível e do Plano de saú-
de que não houve assistência devida, vindo nascer a filha da autora em ma-
ternidade pública, recairá uma condenação.

Não obstante, alegarem os apelantes que não houve negati-
va de  procedimento de internação em unidade hospitalar ao consumidor,
razão pela qual, não deu causa a qualquer prejuízo ou dano à autora, não
havendo, portanto, que se falar em caracterização de dano moral por ele
sofrido, a meu ver, tal alegação não procede. 

Assim, face a demonstração inequívoca da legitimidade
passiva das partes, rejeito a preliminar suscitada pelos apelantes.

MÉRITO

Resta inconteste que a Hapvida se negou a autorizar a inter-
nação hospitalar da apelada, colocando-a em eminente perigo de vida, haja
vista que a mesma na ocasião, apresentava um quadro clínico de trabalho
de parto, comprovado com os documentos juntados nos autos,  ao argu-
mento  dirigindo-se à maternidade promovida, não podendo ser atendida,
diante do fato da criança ser prematura e o local não possuir UTI neonatal,
deixando-a sem qualquer tipo de socorro.
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Que a atendente da recepção do hospital entrou em contato
com o primeiro promovido, e este determinou o encaminhamento da autora
para a maternidade CLIPSI, localizada em Campina Grande, recusando-se
a telefonar para outra clinica. Diante disso, deu entrada na maternidade pú-
blica Cândida Vargas, onde confirmou que o bebê não era prematuro, bem
como solicitou a transferência para a Lady Center ou qualquer outra, mas
nenhuma providência foi adotada, vindo a nascer sua filha às 09:00h, do dia
13 de setembro. 

Nesses termos, cumpre consignar, que, a relação contratual
ora em análise, trata-se de uma relação de consumo devidamente regula-
mentada pela Lei nº 8.078/90, vale dizer, o Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC). 

Destarte, não restam dúvidas, que os contratos de planos de
saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo
qual, as suas cláusulas precisam ser pactuadas em consonância com o es-
tabelecido na Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as for-
mas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimen-
to ao consumidor do conteúdo constante do instrumento, a fim de coibir de-
sequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e
vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. 

      Outrossim, não é demais registrar que o direito à vida,
amplamente presente no caso em apreço, é uma consequência imediata do
fundamento da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a interna-
ção hospitalar buscada pela paciente era destinado ao nascimento da sua
filha, ou seja, imprescindível. 

        Frise-se ainda que, quando o particular presta serviços
na área da saúde, nos termos da autorização constitucional inserta no arti-
go  199, da  Constituição Federal, deve garantir ampla cobertura, a fim de
salvaguardar a vida do consumidor, inadmitindo-se qualquer tipo de cláusu-
la limitativa ou negativa de cobertura quando se está diante da vida huma-
na. 

        In casu, é inexorável que o requerimento da usuária em
ter o seu procedimento de internação hospitalar realizado conforme a ne-
cessidade do momento, não significa postulação diferenciada por vontade
própria,  mas a preservação da incolumidade física e, bem ainda, que, é
inadmissível que a recorrida, que contratou um plano de saúde com a re-
corrente, justamente com o intuito de obter o tratamento adequado, no mo-
mento em que necessita da prestação do serviço de saúde, não faça jus ao
procedimento, quando já em trabalho de parto. 

         Assim decidiu esta E. Corte:           

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E  MATERIAIS.  PLANO DE
SAÚDE. PERÌODO DE CARÊNCIA.  NEGATIVA DE
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INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE URGÊNCIA DE
PACIENTE GESTANTE NO HOSPITAL CONVENIA-
DO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CON-
FIGURADOS.  MAJORAÇÃO  DA VERBA IDENIZA-
TÓRIA.  POSSIBILIDADE.  REFORMA DA SENTEN-
ÇA  SOMENTE  NESSE  PONTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO PRIMEIRO APELO E DESPROVIMEN-
TO DO SEGUNDO. 1. STJ 1. Esta Corte Superior fir-
mou entendimento de que o período de carência con-
tratualmente estipulado pelos planos de saúde não
prevalece diante de situações emergenciais  graves
nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o pró-
prio sentido e a razão de ser do negócio jurídico fir-
mado.  2.  A recusa  indevida  à  cobertura  médica
pleiteada pelo segurado é  causa de danos mo-
rais, pois agrava a sua situação de aflição psico-
lógica  e  de  angústia  no  espírito.  Precedentes.
AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/04/2012,
DJe 23/04/2012. 2. No caso sub judice observo que a
fixação da verba indenizatória pelo Juízo a quo não
consiste numa quantia adequada a reparar a exten-
são do dano sofrido pela demandante,  motivo pelo
qual  é  necessária  a  sua  majoração.  Grifo  nosso  -
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020100459003001 - Órgão (2 CAMARA CIVEL) -
Relator DESA. MARIA DAS NEVES DO EGITO DE
A. D. FERREIRA - j. em 08/10/2012.

Nessa linha de raciocínio, impõe-se, ainda, registrar que, res-
ta evidente o dano moral sofrido pela consumidora, razão pela qual, tenho
que o pedido de improcedência da ação autoral, pelos apelantes, sob o ar-
gumento de que não houve ato ensejador de dano moral, não procede, per-
sistindo o dever de indenizar o recorrido. 

Ademais, caberia ao apelante ter, com base no artigo 333,
inciso  II  do  CPC,  ter  comprovado  por  meio  de  documentação,  que  as
alegações  da  autora  não  correspondem  a  veracidade  dos  fatos,
acarretando a condenação a ele imposta, o que não o fez.

O processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao dispor que
o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas sim
comprovar suas assertivas, já que quando excepciona o juízo, nasce para o
mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor
fosse, senão vejamos:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em  juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do
autor  não  decorrem  as  conseqüências  que
pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo,
nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar
na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione
actor est)” (JÚNIOR, Nelson Nery. Código de Processo
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Civil  Comentado. 4.  ed. rev. e ampl.  São Paulo: RT,
1999, p. 836). (Grifo nosso).

                    No que concerne à postulação de minoração do valor arbitrado
em sede de primeiro grau, a título de dano moral, de igual modo, entendo
que tal não prospera, uma vez que o pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 8.000,00(oito mil reais) se revela condizente com
o dano sofrido pela consumidora recorrida, notadamente em virtude da sua
angústia advinda da injusta recusa de cobertura de internação pelo plano
de saúde, que, na ocasião, se encontrava com sua saúde comprometida,
diante do início do trabalho de parto, que indubitavelmente lhe gerou um
grande abalo psicológico. 

                   Nesse sentido, convergem os julgados do Superior Tribunal de
Justiça abaixo colacionados: 

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PLANO DE SAÚDE.
ATENDIMENTO A MENOR. LIBERAÇÃO DE SENHA.
RECUSA. INADIMPLÊNCIA. ATRASO DE MENSALI-
DADES. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRE-
SA.  HUMILHAÇÃO  E  ANGÚSTIA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EX-
CESSIVO.  REDUÇÃO  NECESSÁRIA.  AGRAVO  RE-
GIMENTAL IMPROVIDO".  (AgRg no Ag 1303041/SP,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, j.
em 09/11/2010, DJe 23/11/2010).[Grifei]. 

"Civil.  Ação  de  indenização  por  danos  materiais  e
compensação  por  danos  morais.  Negativa  ilegal  de
cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento médico
de emergência. Configuração de danos morais. -  Na
esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-
se que a recusa indevida à cobertura médica plei-
teada  pelo  segurado  é  causa  de  danos  morais,
pois agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito daquele . Recurso especial pro-
vido". (REsp 907.718/ES, Rel. Minª NANCY ANDRIG-
HI, 3ª Turma, j. em 07/10/2008, DJe 20/10/2008).(Gri-
fei). 

                                        Na mesma linha de entendimento, destaco arestos
desta Corte de Justiça, que ora transcrevo, in verbis : 

"AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATE-
RIAIS E MORAIS REQUERIMENTO DE INTERNA-
ÇÃO EM HOSPITAL CREDENCIADO NEGATIVA DE
INTERNAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE NECESSI-
DADE E URGÊNCIA COMPROVADAS APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RE-
CUSA INJUSTA EXCESSIVA DESVANTAGEM A SE-
GURADA DANO  MORAL CONFIGURADO  VALOR
ARBITRADO EM MONTANTE RAZOÁVEL DESPRO-
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VIMENTO.  Os  consumidores  não  poderão  ter  sua
vida e sua saúde expostos à perigo ou dano art. 6°, I
da lei n° 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor
pela seguradora. Qualquer conduta que desrespeite
os direitos básicos do consumidor será tida por abu-
siva e ilegal. Os documentos de fls. 16/26 juntados
pelos autores conferem verossimilhança a sua alega-
ção de indicação médica da necessidade de interna-
ção,  ficando  ainda`  mais  claro  no  relatório  médico
apresentado a fl. 19v. De outro lado, não logrou a ré
comprovar que os procedimentos requeridos pela au-
tora eram meros procedimentos rotineiros, szjeitos a
prévia aprovação médica da junta composta pelos re-
presentantes do plano de saúde. Ora, se tratava de
internação por medida de urgência requerida e justifi-
cada pelo médico que acompanhava a paciente, não
tendo que se falar em prévia perícia, pois estava em
risco  a  própria  vida  da  paciente”.
TJPB - Acórdão do processo nº 07320100063442001
- Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES  -  j.  em
17/07/2012. 

                    Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como
as condições econômicas das partes, a conduta recalcitrante do plano de
saúde, tenho por certo reconhecer que o quantum fixado a título de dano
moral não ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade,
não merecendo a sentença qualquer reparo. 

No tocante ao início da contagem dos juros moratórios,
objeto  também  deste  recurso,  o  magistrado  singular  aplicou  o  inicío  a
contar da citação. Outrossim, em grau de recurso o apelante pugna pela
reforma  do  decisum  com  o  fito  de  alterar  para  a  data  da  sentença.
Entretanto,  não há guarida no argumento do apelo, diante de precedentes
do STJ, que  nos casos de indenização por danos, decorrente de injusta
corbetura a assegurado do benefício, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  DANO
MORAL.  RECUSA DE  COBERTURA DE  SEGURO
SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM
RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL PARA OS JUROS
DE MORA.
1.-  A ação  de  ressarcimento  por  despesas  que  só
foram  realizadas  em  razão  de  suposto
descumprimento do contrato de prestação de serviços
de saúde, hipótese sem previsão legal específica, atrai
a incidência do prazo de prescrição geral de 10 (dez)
anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o de 3
(três) anos, arrolado no art.  206,  § 3º,  V, cujo prazo
começa  a  fluir  a  partir  da  data  de  sua  vigência
(11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no
art. 2.028. 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter
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nacional,  destinada  a  firmar  interpretação  geral  do
Direito Federal para todo o país e não para a revisão
de  questões  de  interesse  individual,  no  caso  de
questionamento  do  valor  fixado  para  o  dano  moral,
somente  é  admissível  quando  o  valor  fixado  pelo
Tribunal  de  origem,  cumprindo  o  duplo  grau  de
jurisdição,  se  mostre  teratológico,  por  irrisório  ou
abusivo.  3.-  Inocorrência  de  teratologia  no  caso
concreto, em que, para o dano consistente na negativa
do plano de saúde em autorizar o fornecimento,  em
cirurgia  cardíaca,  da  anestesista  e  da  válvula  de
pericárdio  mitral  Carpentier,  foi  fixado  o  valor  de
indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de
dano  moral,  consideradas  as  forças  econômicas  do
autor da lesão. 4.- A jurisprudência desta Corte é no
sentido  de  que  a  indenização  por  danos  morais
decorrente  de  injusta  recusa  de  cobertura  de
seguro  saúde  é  a  data  da  citação  da  empresa
requerida.  Precedentes. 5.-  Agravo  Regimental
improvido. Grifo nosso
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  300337  /  ES  -  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL - 2013/0045383-5 – Relator(a) - Ministro
SIDNEI BENETI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA
TURMA - DJe 20/06/2013)

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que a
pretensão recursal não deve prosperar, agindo corretamente o Magistrado
“a quo” ao fixar os honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por
cento) do valor da condenação, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC, vez
que  observou  o  grau  de  zelo  do  profissional,  o  lugar  da  prestação  do
serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de forma eqüitativa.
Logo,  os  honorários  devem  ser  mantidos  como  determinado  na
sentença.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parquet, rejeito  a
preliminar  suscitada e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

JUIZ CONVOCADO João Batista Barbosa

                                                 RELATOR 
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