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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  nº 0012942-96.2014.815.2001
ORIGEM                  :5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o  

  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 APELANTE(S)       : Jodecleide Araujo da Silva
ADVOGADO(A/S)   : Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 4.007
APELADO (A/S)      : Esmale – Assistência Internacional de Saúde LTDA
ADVOGADO(A/S)  : José  Areias  Bulhões  –  OAB/AL  789 - Thaís  Malta
Bulhões Campello OAB/AL 6.097

CONSUMIDOR  –  Apelação Cível  – Ação
de indenização por danos morais - Plano de
saúde  –  Sentença  –  Improcedência  –
Irresignação da autora – Laudo médico que
indicava necessidade de parto em Hospital
com  UTI  neonatal,  em  face  de  alteração
genética do feto –  Displasia tanatofórica –
Síndrome  que  gera  pouca  expectativa  de
vida – Trabalho de parto que se iniciou e o
plano  de  saúde  não  atendeu  à  indicação
médica,  por  exigir,  além  do  laudo  do
médico,  a  apresentação  de  ultra-som
atualizada  –  Abusividade  –  Ato  ilícito
praticado,  em  face  da  negativa  de
internação  indicada  pela  médica  –  Dor  e
aflição da mãe ao ver o sofrimento do filho
não ser minimizado,  em face da ausência
de UTI neonatal – Óbito do recém-nascido –
Dano  moral  caracterizado  –
Responsabilidade civil – Dever de indenizar
– Provimento.

-  Em que pese a demandante/apelante ter
apresentado o requerimento com o laudo e
indicação médica para o procedimento a ser
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adotado, o plano de saúde não autorizou a
internação  necessária,  registrando  a
pendência  de  apresentação  de
ultrasonografia,  conforme  atesta  o
documento de fl. 14.

- Se mostra abusiva a conduta do plano de
saúde em exigir a apresentação de exames
complementares para poder fazer juízo de
valor  acerca  de  uma  necessidade
médica/hospitalar  que  já  estava
expressamente atestada em laudo assinado
pela médica da paciente (fl 15).

-  O ato  de  condicionar  a  autorização  à
apresentação do exame de USG ocasionou
dano à paciente, visto que, 15 (quinze) dias
após  o  requerimento,  esta  entrou  em
trabalho  de  parto  e  não  teve  assistência
médica coberta  pelo  seu plano de saúde,
tendo  que  se  valer  do  Serviço  Único  de
Saúde (SUS).

-  Resta  claro  que  a  autora,  que  tinha
cobertura  de  plano  de  saúde,  somente
procurou  o  Hospital  da  rede  pública,
Maternidade  Cândida  Vargas  (fl.  80),
porque  lhe  fora  negada  a  cobertura  do
procedimento pela Esmale, ora recorrida.

- Vê-se merecer reforma a sentença, visto
se  encontrar  evidenciado  nos  autos  a
comprovação  da  negativa  do  plano  de
saúde em autorizar a internação da autora
nos  termos  requeridos  e  indicados  no
Laudo de sua médica. 

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, dar provimento à apelação cível,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de indenização por danos
morais promovida  por  JODECLEIDE  ARAUJO  DA  SILVA em  face  de
ESMALE – ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.

Em  sentença  exarada  no  fls. 296/298,  o
MM. Juiz “a quo”  julgou  improcedente  o pedido autoral, por  entender que a
autora não se desincumbindo do ônus probatório do direito alegado, visto não
ter comprovado  a negativa do plano de saúde em autorizar  a  internação da
autora  em  Hospital  com  UTI  neonatal.  Por  fim,  condenou  a  autora  ao
pagamento  das  despesas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  fixados  em  20%  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,  em
observância ao art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade do débito, em
virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte
promovente.

Irresignada,  a autora interpôs  apelação,
aduzindo,  em  apertada  síntese,  que  o  seu  pedido  de  indenização  tem
fundamento no fato de que há cinco anos mantinha contrato de cobertura de
serviço  médico/hospitalar  com  a  empresa  demandada  e  que  quando  se
encontrou diante da necessidade de dar à luz ao seu filho, em hospital com
UTI neonatal, conforme necessidade atestada em laudo médico, houve falha
na prestação do serviço por parte do plano de saúde, que não atendeu  ao
requerimento do médico. 

Aduz  que  “pagava  uma  mensalidade  de
valor razoável para ser deixada de lado pela demandada, tendo que passar
por momentos de extrema aflição por não encontrar ne  nhum leito, mesmo  
sabendo da situação excepcional que se encontrava...” (grifo no original).

Ao  final,  afirma  que  a  promovida  não
cumpriu com a assistência médica/hospitalar contratada, porque não autorizou
a internação em Hospital com UTI Neonatal, como requereu a sua médica,
sendo obrigada a procurar atendimento em hospital público, em que pese o
adimplemento das prestações do contrato. 

Pede  a  reforma  da  sentença,  julgando
totalmente procedente o pedido nos exatos termos da inicial. 

Contrarrazões às fls. 311/333.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça emitiu parecer, sem, contudo, manifestar-se acerca do
mérito recursal  (fls. 340/341).
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É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
autora,  usuária do plano de saúde  apelado,  necessitou realizar  cirurgia  de
parto  em  Hospital  com  UTI  Neonatal,  em  face  dos  exames  de  ultrasom
demonstrarem  que  seu  filho  apresentava  alterações  genéticas,
especificamente,  Displasia  tanatofórica,  uma  Síndrome  que  gera  pouca
expectativa  de  vida  e  que,  em  face  do  achatamento  das  vértebras  e
encurtamento  das  costelas,  o  desconforto  respiratório  demanda entubação
para amenizar o sofrimento.

Todavia,  em  que  pese  a
demandante/apelante  ter  apresentado  o  requerimento  com  o  laudo  e
indicação médica para o procedimento a ser adotado, o plano de saúde não
autorizou a internação necessária, registrando a pendência de apresentação
de ultrasonografia, conforme atesta o documento de fl. 14.

Ora, se mostra abusiva a conduta do plano
de saúde em exigir a apresentação de exames complementares para poder
fazer  juízo  de  valor  acerca  de  uma necessidade  médica/hospitalar  que  já
estava expressamente atestada em laudo assinado pela médica da paciente
(fl 15).

Ademais,  o  ato  de  condicionar  a
autorização à apresentação do exame de USG ocasionou dano à paciente,
visto que, 15 (quinze) dias após o requerimento, esta entrou em trabalho de
parto e não teve assistência médica coberta pelo seu plano de saúde, tendo
que se valer do Serviço Único de Saúde (SUS).

Resta  claro  que  a  autora,  que  tinha
cobertura de plano de saúde, somente procurou o Hospital  da rede pública,
Maternidade Cândida Vargas  (fl. 80), porque lhe fora negada a  cobertura do
procedimento pela Esmale, ora recorrida.

Nesse  toar,  vê-se  merecer  reforma  a
sentença,  visto  se  encontrar  evidenciado  nos  autos  a  comprovação  da
negativa do plano de saúde em autorizar  a internação da autora nos termos
requeridos e indicados no Laudo de sua médica. 

Nessa  linha  de  raciocínio,  caracterizada
está a responsabilidade civil da ré pelo ato ilícito praticado.

4



                                                                                Apelação Cível nº 0012942-96.2014.815.2001     

Outrossim,  não  restam dúvidas  de  que  o
comportamento  abusivo  por  parte  da  operadora  do  plano  de  saúde,
caracterizada  pela  injusta  recusa  da  internação  da  autora  conforme
determinação médica, causou aflição psicológica e angústia à vítima, sendo,
portanto, devida a indenização por dano moral. 

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

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA  DA  COBERTURA.  INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA.
 REVOLVIMENTO  DE  PROVAS.  DESNECESSIDADE.
INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  VALOR  RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da operadora de planos de saúde
pelos danos reclamados pela ora agravada encontra-se
expressamente  delineada no v.  aresto recorrido,  sendo,
portanto,  desnecessário  o  revolvimento  do  material
fático-probatório dos autos.
2. É possível a condenação por danos morais quando há
negativa  de  cobertura  securitária  às  vésperas  da
realização  de  cirurgia  urgente,  uma  vez  que  não  há
necessidade de comprovação do sofrimento ou do abalo
psicológico numa situação como essa, sendo presumida
a sua ocorrência, configurando o chamado dano moral
in re ipsa.
Precedentes.
3.  Na  fixação  de  indenização  por  danos  morais,  são
levadas  em  consideração  as  peculiaridades  da  causa.
Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato,
o potencial econômico da ofensora, o caráter punitivo-
compensatório da indenização e os parâmetros adotados
em casos semelhantes,  não se  mostra desarrazoada ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1243202/RS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  16/05/2013,
DJe 24/06/2013)

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-
se que o  dano moral é aquele que atinge unicamente a honra e a moral da
pessoa,  sem  causar  prejuízos  patrimoniais.  Exatamente  pela  ausência  de
prejuízo material, difícil se medir sua extensão. Com efeito, sendo um dano
que só atinge a própria pessoa,  a repercussão subjetiva causada pelo ato
ilícito pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, o julgador deve agir com
enorme prudência na análise da extensão e quantificação do dano moral.
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A propósito do “quantum” indenizatório, este
deve ser fixado conforme apregoam os doutrinadores e julgados superiores.

Sobre o tema, o ilustre  JOSÉ RAFFAELLI
SANTINI1 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,
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”.

1 Dano Moral, editora De Direito, 1997, pg. 45.
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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  a  ofendida.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.

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, fixo valor de R$  10.000,00 (dez
mil reais), relativo aos danos morais, tendo em vista atender às realidades da
vida e às peculiaridades do caso vertente, bem como respeitar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em  razão  da  procedência  do  pedido  de
indenização de danos morais,  inverto os ônus da  sucumbência, devendo a
demandada arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios,  os  quais  fixo  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, devidamente atualizado e corrigido.

Por todo o exposto,  dá-se provimento ao
recurso de apelação, para condenar a parte promovida a pagar à autora,  a
título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de citação da
empresa promovida e corrigidos monetariamente, pelo INCC, a partir da data
desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ. 

Condeno,  ainda,  a  promovida  no
pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  fixados
estes  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  devidamente
atualizado e corrigido.

 
É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.
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Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, 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  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado - Relator
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