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APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  NEGATIVA  DE
TRATAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  PROGRAMA  DE  ASSISTÊNCIA
MULTIDISCIPLINAR  À  SAÚDE  –  (AMS)  -  DA
PETROBRÁS.  LIAME  CONSTITUÍDO  MEDIANTE
ACORDO  COLETIVO  DE  TRABALHO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.  ART.  114,  I,  CF.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  DECLÍNIO  DA  COMPETÊNCIA
PARA  A  JUSTIÇA  LABORAL.  APELO
PREJUDICADO. ART. 932, III, CPC/15.

Objeto  da  demanda  tem  como  fundamento  o
benefício  da Assistência Multidisciplinar de Saúde –
AMS -, que decorre da política de pessoal na área de
saúde e é ofertada aos empregados e aposentados da
Petrobrás,  na forma de acordo coletivo de trabalho.
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Como o programa de Assistência Multidisciplinar à
Saúde  (MAS)  oferecido  pela  Petrobras  advém  de
disposições  contidas  em  Convenção  Coletiva  de
Trabalho,  a  Justiça  Estadual  é  absolutamente
incompetente para o processamento e julgamento do
feito,  o  que  impõe  a  declaração  da  nulidade  da
sentença  e  da  prejudicialidade  do  apelo,  com  o
declínio da competência para a Justiça Laboral.

R E L A T Ó R I O

Aldemar Mendes Oliveira  ajuíza ação de obrigação
de  fazer  c/c  danos  morais  em face  da  Assistência  Multidisciplinar  de
Saúde  -  AMS,  afirmando  que  este  deixou  de  autorizar  o  tratamento
prescrito pelo médico.

Contestação, f. 47/53.

O  Juízo  a  quo julga  procedentes  os  pedidos,  por
entender  demonstrada  a  recusa  relativa  à  liberação  do  tratamento
quimioterápico, e condenou a demandada a pagar indenização por dano
moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante argui, preliminarmente,  a incompetência
absoluta deste Órgão judicial ante a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor  à  relação material,  afirmando que o  liame decorre  de
implementação de benefícios concedido pela Petrobrás em favor dos seus
empregados  por  meio  de  normas  internas  e  de  acordo  coletivo,
requerendo a remessa dos autos para justiça laboral.

No  mérito,  afirma  que  prestou  assistência  ao
demandante  e  não  praticou  ato  ilícito,  motivo  pelo  qual  requer  o
provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos.

Deferida a habilitação aos herdeiros do autor, f. 340,
estes apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo.
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O  Ministério  Público  opina  pela  rejeição  da
preliminar  de  incompetência  e,  no  mérito,  manifesta-se  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO

Trata-se  de demanda em que se  questiona possível
negativa de tratamento médico externada por plano de saúde privado,
mantido  por  força  de  Instrumento  Normativo  (Acordo  Coletivo  de
Trabalho – f.  67/108) celebrado entre empregado e a Petróleo Brasileiro
S.A – Petrobrás. 

Com  efeito,  merece  prosperar  a  preliminar  de
incompetência  absoluta  da  Justiça  Comum  Estadual  suscitada  pela
recorrente.

Isso  porque  o  objeto  da  demanda  tem  como
fundamento o benefício da Assistência Multidisciplinar de Saúde, e este
decorre  de  uma  política  de  pessoal  na  área  de  saúde  oferecida  aos
empregados e aposentados da Petrobrás, e as normas que regulam essa
relação estão previstas em acordo coletivo relacionado à categoria.

Segundo  o  art.  114,  I,  da  Constituição  Federal,
“compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas
da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e
da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;”.

Outrossim,  o  art.  625,  da  CLT,  bem como o  art.  1º
8.984/95  dispõem que  é  da  competência  da  justiça  laboral  para  julgar
demandas resultantes de acordo coletivo, ex vi:
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Art.  625.  As  controvérsias  resultantes  da  aplicação  de
Convenção  ou  de  acordo  celebrado  nos  termos  deste  Título
serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

Art.  1º  Compete  à  Justiça  do  Trabalho  conciliar  e  julgar  os
dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções
coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, mesmo
quando  ocorram  entre  sindicatos  ou  entre  sindicato  de
trabalhadores e empregador. 

À luz dessas premissas, foi que o Superior Tribunal
de Justiça já  decidiu,  em sede de Conflitos Negativos de Competência
suscitados em processos similares, que a competência é da justiça laboral
para  julgar  ações  envolvendo  discussão  decorrente  de  acordo  coletivo
movidas  por  beneficiários  da  Assistência  Multidisciplinar  de  Saúde.
Confira-se:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  ASSISTÊNCIA

MULTIDISCIPLINAR  DE  SAÚDE  (AMS)  -  PETROBRAS.

PLANO  DE  SAÚDE  OFERECIDO  POR  EMPREGADOR  E

REGULADO  MEDIANTE  ACORDO  COLETIVO  DE

TRABALHO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.

(Conflito de Competência nº 155.655/BA (2017/0307876-0), STJ,

Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 20.02.2018).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. CONVENÇÃO COLETIVA DE

TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O

Programa de Assistência  Multidisciplinar  à  Saúde (MAS) é

oferecido pela  Petrobras  a  seus  empregados,  aposentados e

pensionistas  consoante  as  disposições  estabelecidas  em

Convenção  Coletiva  de  Trabalho.  É,  portanto,  competente

para  conhecer  do  eventual  descumprimento  dessa  norma o

juízo trabalhista. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e

provido.  (Recurso  Especial  nº  1.596.585/SE  (2016/0092604-5),

STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.12.2017).
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Face ao exposto, ACOLHO A PRELIMINAR, declaro
a nulidade da sentença, em razão da incompetência absoluta do juízo, o
que torna prejudicado o recurso apelatório, possibilitando a aplicação
do  disposto  no  art.  932,  III,  do  CPC.  Em  consequência,  declino  da
competência do presente feito para a Justiça Laboral. 

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 09 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
        R E L A T O R
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