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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO  DA  EMPRESA  DE  SAÚDE.
PROMOVENTE  ACOMETIDO  DE  DOENÇA
GRAVE.  PROCEDIMENTO  MÉDICO.
HIATOPLASTIA  COM  FUNDOPLICATURA.
MATERIAL  NECESSÁRIO  AO  PROCEDIMENTO.
INDICAÇÃO MÉDICA DEVIDAMENTE DESCRITA
NA GUIA A SER AUTORIZADA. SOLICITAÇÃO E
NEGATIVA.  LIMITAÇÃO  DE  COBERTURA.
CLÁUSULA  CONTRATUAL  ABUSIVA.
NULIDADE.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. CRITÉRIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ATENDIMENTO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

Apelação Cível nº 0000786-03.2015.815.0171                         1             

                              



- A relação estabelecida entre os litigantes, incidem as
regras  consumeristas,  uma  vez  que  as  verbas
perseguidas  consistem  na  falha  da  prestação  do
serviço prestado pela operadora de plano de saúde.

- A conduta consistente na omissão em autorizar o
material necessário ao procedimento a ser realizado
no paciente enseja o  dever de indenizar,  diante da
insegurança,  aflição  e  sofrimento,  causados  ao
enfermo.

- Deve-se observar na fixação da verba indenizatória
as circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do
ofendido, para que o quantum reparatório não perca
seu  caráter  pedagógico,  não  se  constitua  em lucro
fácil  para  o  lesado,  nem  se  traduza  em  quantia
irrisória. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

João  de  Deus  Lira  da  Costa ajuizou  Ação  de
Indenização  por  Danos  Morais,  em  face  da  UNIMED  Campina  Grande -
Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  aduzindo  que,  por  sofrer  de  refluxo
gastroesofágico, necessitou, desta feita, realizar vários exames até ser diagnosticado
que se encontrava com DRGE de longa data,  esofagite e hérnia hiatal por desliz,
dependendo do uso diário de IBP, necessitando submeter-se a e de procedimento
cirúrgico  denominado hiatoplastia  com fundoplicatura.  No entanto,  quando já  se
encontrava internado no hospital,  aguardando apenas o momento da cirurgia,  foi
informado que o plano de saúde não havia autorizado parte do material necessário
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ao procedimento cirúrgico, alegando que não havia necessidade do uso de bisturi
harmônico  em  procedimento  de  pequeno  porte,  porém,  apesar  do  transtorno,  a
cirurgia foi realizada, nos moldes requisitados pelo médico cirurgião. 

Diante  desse  panorama  e  alegando  ter  sofrido
constrangimento,  em  razão  da  ausência  de  autorização  de  todos  os  materiais
solicitados  pelo  profissional  de  saúde,  ajuizou a  presente  demanda requerendo a
condenação da promovida em danos morais.

Em  sede  de  contestação,  a  UNIMED  Campina-
Cooperativa de Trabalho Médico, fls. 45/51, refutou os termos da exordial, ao tempo
em que postulou a improcedência dos pedidos.

A Magistrada a quo, fls. 112/121, acolheu a pretensão
disposta na exordial, consignando seguintes termos: 

EM FACE DO EXPOSTO  e sem maiores delongas,
JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  inicial  para
condenar  a ré  ao pagamento  de  R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo
INPC  a  partir  da  publicação  deste  decisum e  com
juros de mora de 1% a.m. devidos desde a citação.

Inconformada,  a  UNIMED  Campina  Grande  -
Cooperativa de Trabalho Médico interpôs  APELAÇÃO,  fls. 133/149, originais, fls.
171/188,  reiterando  o  contexto  fático  da  demanda,  para,  ato  contínuo,  alegar  a
necessidade de  prova  técnica,  implicando a  nulidade do decisum combatido,  haja
vista  inexistir  indicação  médica  para  uso  de  bisturi  harmônico  para  o  caso  do
paciente. Outrossim, refutou os danos morais concedidos ao enfermo, beneficiário do
plano  de  saúde,  bem  como  aos  seus  familiares,  pois  a  ofensa  extrapatrimonial,
porventura ocorrente, é subjetiva, não havendo que se falar em extensão a terceiros.
Sobre os valores consignados, postulou a minoração da condenação, incluindo-se os
consectários  legais.  Por  fim,  requereu  o  provimento  do  apelo,  para  considerar
improcedente o pedido original. 
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Contrarrazões ofertadas pela  parte promovente,  fls.
155/160,  rebatendo  as  alegações  recursais  ao  tempo  em  que  pugnou  pelo
desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Em primeiro lugar, ressalto o equívoco da UNIMED
Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico quando alegou que a sentença
deveria  ser  anulada  diante  da  necessidade  de  perícia  técnica  a  fim  de  aferir  a
necessidade da utilização do Bisturi Harmônico para a realização do procedimento
em favor do paciente. 

Isso  porque,  do  acervo  probatório,  denota-se  ser
incontroverso que  João de Deus Lira da Costa  é beneficiário do referido plano de
saúde,  fl. 16, portador de esofagite e hérnia hiatal por desliz,  fls. 29/39, carecendo,
desta feita, de hiatoplastia com fundoplicatura, fl. 28.

De  outra  sorte,  mostra-se  patente  a  negativa  da
recorrente  em fornecer  o  material  solicitado  pelo  médico, fl.  40,  necessário  para
realização da cirurgia.  

Ainda que assim não fosse, o procedimento pleiteado
originariamente já fora realizado, encontrando-se a situação, portanto, consolidada
pelo decurso do tempo, não havendo que se falar em nulidade de sentença como
forma de se indeferir o pedido indenizatório.
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Logo,  confirmada  a  má  prestação  de  serviço  da
UNIMED Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico,  materializada na
negativa de fornecer o material solicitado por profissional médico, ao argumento de
inexistir a obrigação de fornecer o material solicitado em razão de não se tratar de
órtese,  prótese  e/ou  aparelho  de  complementação  e  substituição  da  função,
argumentando,  ainda,  falta  de  cobertura  no  plano  de  saúde  entabulado  pelo
paciente.

Tal prática, todavia, vem ocorrendo, pois, enquanto
os pactuantes assumem, sem quaisquer reservas, o risco de, eventualmente, pagarem
a vida inteira pelo plano e jamais se beneficiarem dele, a operadora apenas assume o
risco de arcar com os custos de tratamento de determinadas doenças, normalmente
as de mais simples (e, por conseguinte, as de menor custo) solução.

Esse  tipo  de  limitação  de  cobertura  deixa  o
consumidor  em  situação  de  desvantagem  exagerada,  na  exata  medida  em  que
restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro-saúde.

Há,  sem  dúvida,  inadmissível  desvirtuamento  da
natureza do contrato de seguro, particularizada pela marca da aleatoriedade, quando
uma só das partes limita o risco, o qual é assumido integralmente pela outra.

Não se trata de negar a força vinculante liberada por
tais pactos. Absolutamente. Trata-se isto, sim, de, reconhecendo-a, emprestar a ela
exegese  e  aplicação  conforme  ao  espírito  protetivo  do  Direito  Consumerista  e  à
importância do objeto contratado: a tutela da saúde de um ser humano. 

Quanto  ao  dano moral,  acerca da responsabilidade
civil, a doutrina é assente em conceituar o dano moral como a lesão aos sentimentos,
que  atinge  a  subjetividade  das  pessoas,  causando-lhes  inquietações  espirituais,
sofrimentos, vexames, dores, enfim, sensações negativas. 

Dessa forma, para a caracterização do dano moral,
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basta a demonstração de uma situação que conduza à presunção da existência de
uma lesão a causar repercussão no universo psíquico do ofendido. 

No caso posto em apreciação, inconteste se encontra
o  dano  moral  suportado  pelo  paciente,  isso  porque  a  negativa  de  fornecimento
necessário ao tratamento requerido pelo médico, causou-lhe  insegurança, aflição e
sofrimento.

A propósito, colaciono o escólio: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE  COBERTURA  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXCLUSÃO  DA
COBERTURA  DO  CUSTEIO  OU  DO
RESSARCIMENTO DE PRÓTESE NECESSÁRIA AO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  PRESCRITO PELO
MÉDICO  QUE  ACOMPANHA  A  PACIENTE.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO
DE PRÓTESE NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO
CIRÚRGICO  AUTORIZADO.  DESNECESSIDADE
DE  REALIZAÇÃO  DE  EXAME  PERICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  PROCEDIMENTO
ATESTADA  PELO  PROFISSIONAL  MÉDICO.
OBRIGATORIEDADE  DE  FORNECIMENTO  DA
PRÓTESE  NECESSÁRIA  A  REALIZAÇÃO  DA
CIRURGIA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  VIDA  E  DA  SAÚDE  DO
CONTRATANTE.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COBERTURA  CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE
MANIFESTA  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR.  NULIDADE DA CLÁUSULA.
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PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  DANOS
MORAIS.  INJUSTA RECUSA DE COBERTURA DE
SEGURO-SAÚDE.  SITUAÇÃO  DE  AFLIÇÃO
PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA NO ESPÍRITO DO
SEGURADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
INDENIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  EM  PATAMAR
RAZOÁVEL  E  CONDIZENTE  COM  AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais
tendentes  a  esvaziar  a  substância  da  avença,
retirando  do  consumidor  o  gozo  de  vantagens
decorrentes,  diretamente,  do  que  foi  acordado,
desequilibrando a equação econômico-financeira, art.
51, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(…)  TJPB,  AC nº  0025137-40.2012.815.0011,  Rel.  Dr.
Marcos  William  de  Oliveira,  Juiz  Convocado  para
substituir  o  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira, J. 07/11/2016).

No  tocante  ao  arbitramento  do  quantum
extrapatrimonial,  cumpre  esclarecer  que  os  critérios  utilizados  para  a  fixação  da
verba  compensatória  moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação
doutrinária e jurisprudencial versando sobre a matéria sub examine, consoante a qual
incumbe ao Magistrado arbitrar, observando as peculiaridades do caso concreto, bem
como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  que  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não
atender aos fins a que se propõe. 

Sendo assim, no intuito de se perquirir  o valor do
dano  moral  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  financeiras  dos
envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos bons princípios e da
igualdade que regem as relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio
indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado,
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aos efeitos do gravame suportado.

Diante  das  considerações,  acima  explanadas,
entendo que a verba indenizatória moral fixada em primeiro grau, no importe de R$
10.000,00 (dez mil  reais),  merece ser  mantida,  por  ter  sido esta  fixada de  forma
proporcional, a qual possui o intuito de amenizar o infortúnio suportado, bem como
se tornar um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não torne a praticar novos
atos de tal natureza. 

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual
entre  a  UNIMED  Campina  Grande –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  e  o
promovente, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, consoante as
disposições do art. 405, do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial.

Ademais, a correção monetária, segundo a Súmula nº
362, do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a partir da data do arbitramento da
indenização por danos morais:

A correção  monetária  do  valor  da  indenização  do
dano moral incide desde a data do arbitramento.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
bem aplicou os fatos e sopesou o direito, incluive no tocante aos ônus sucumbenciais
e os juros de mora, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
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Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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