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APELADO : Antônia de Carvalho
ADVOGADO : Catarina Mota de Figueiredo Porto (OAB/PB n. 10.583) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MAMÁRIA.  MASTECTOMIA
RADICAL. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE DE
SILICIONE.  RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA  DE
TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

_ A recusa da seguradora do plano de saúde em fornecer a
prótese necessária para a reconstrução da mama, implica em
recusa  na  cobertura  completa  do  tratamento  de  urgência
indicado  pelo  médico,  agravando  a  situação  de  aflição
psicológica e angústia da paciente, restando caracterizado o
dano moral in re ipsa. 

_ Desprovimento da apelação. 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pela  UNIMED
CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra sentenças
proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
“Ação Cautelar Inominada”  e da “Ação Cominatória c/c danos morais e ressarcimento”,
ajuizada  por  Antônia  de  Carvalho,  julgou  procedente  as  ações  e  determinou  que  a
apelante fornecesse a autorização para intervenção cirúrgica da reconstrução mamária
com uso de prótese, e também condenou à apelante ao pagamento de R$ 12.000,00
(doze mil  reais)  a  título  de  dano  moral  em favor  da  apelada,  conforme se  infere  da
sentença às fs.111/112, dos autos da Ação Cautelar nº 0007267-84.2009.815.0011, e da
sentença proferida na Ação Cominatória c/c Danos Morais e Ressarcimento, constante às
fs. 165/169. 

 Inconformada, a apelante alega que a apelada é usuária dos
serviços da Cooperativa desde 1996 como dependente da genitora, a Sra. Ana Lúcia
Carvalho de Souza,  vinculada ao plano firmado entre a cooperativa e a Universidade
Estadual da Paraíba – UEPB. 

Explica  que  em  27/01/2009,  ao  fazer  o  exame  de
ultrassonografia foi constatado uma imagem nodular hipoecogênica parcialmente definida
na mama direita, e realizada a biópsia foi diagnosticado um carcinoma ductal infiltrante na
mama direita, sendo indicado como tratamento a mastectomia radical da mama onde se
localizava o carcinoma, com posterior reconstrução mamária.

Sustenta que as cirurgias foram autorizadas e custeadas pela
apelante,  de  maneira  que  todos  os  procedimentos  necessários  e  urgentes  para
salvaguardar a vida da apelada, previstos no contrato, foram realizados. 

Aduz que não foi autorizado a colocação da prótese mamária
para a reconstrução da mama, em razão da falta de cobertura contratual, e, por tal motivo,
a apelada arcou com as despesas inerentes a mamoplastia, no valor de R$ 1.140,00 (mil
centos e quarenta reais). 

Assevera  que  não  impôs  condição  a  saída  da  apelada  do
hospital,  liberando-a  assim que  houve a  alta  pelos  médicos  responsáveis,  inexistindo
qualquer  humilhação  que  enseje  dano  moral,  sendo  exorbitante  a  quantia  de  R$
12.000,00 (doze mil reais) estipulada pelo magistrado singular.

Alega que ao julgar improcedente o pedido de danos materiais,
reconhece-se que cabia à apelada pagar pela prótese de silicone, e, por inexistir conduta
ilícita, deve-se afastar o dano moral.

Requer  o  provimento  das  apelações,  para  que  sejam
reformadas  as  sentenças  a  quo,  e  os  pedidos  sejam  julgados  improcedentes.  Caso
decida-se pela manutenção da sentença, requer a diminuição dos danos morais.

Contrarrazões às fs. 134/139 e 210/217.
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A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso, e considera justo e razoável a indenização a título de dano moral no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) (fs. 146/149 e 232/235).

É o relatório. 

_ Voto _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

Inicialmente,  cumpre  o  registro  que  as  apelações  serão
julgadas  simultaneamente,  considerando  que  os  recursos  atacam  as   sentenças
proferidas na Ação Cautelar (art.8061, CPC) que foi confirmada na Ação cominatória c/c
danos  morais  e  ressarcimento  (ação  principal),  cujo  objeto  e  causa  de  pedir  são  os
mesmos.

Assim, tendo em vista que as sentenças foram publicadas em
18/03/2013 (fs. 112v e169v), ou seja, antes da vigência do Novo Código de Processo
Civil,  os  requisitos  de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas
processuais  vigentes  à  época  da  codificação  de  1973.  Assim sendo,  preenchidos  os
pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

Extrai-se dos autos que a apelada, em primeiro lugar, ajuizou
ação cautelar com o fim de forçar a apelante a fornecer a prótese necessária para a
reconstrução da mama direita,  em razão da mastectomia radical  que a apelada seria
submetida para a retirada de um tumor maligno. 

A liminar foi deferida (fs. 66/68), e apelante realizou a cirurgia
na forma requerida. O magistrado  a quo ratificou a liminar e condenou à apelante ao
pagamento da indenização à título de dano moral, no valor de R$12.000,00 (doze mil
reais).

Com efeito, a sentença deve ser mantida.

Depreende-se  que  a  apelada,  em  razão  do  diagnóstico  de
neoplasia maligna da mama, teve que se submeter a uma mastectomia radical, sendo
necessária a reconstrução da mama com uma prótese de silicone, que foi negada pela
apelante,  sob  o  argumento  de  ausência  de  previsão  contratual,  e  que  o  referido
procedimento visava fins estéticos. 

Ou seja, infere-se que a apelante não negou autorização para
a cirurgia da mastectomia radical,  mas se negou a custear a cirurgia de reconstrução
mamária com colocação de prótese, alegando expressa vedação contratual. 

Porém,  a  cláusula  que  prevê  a  exclusão  da  cobertura
contratual do fornecimento de prótese é abusiva porque fere o direito do consumidor, que
deve ser assistido pelo plano dando-lhe a cobertura necessária para a realização das

1Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da
medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. 
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cirurgias até o restabelecimento da sua saúde, pois este é fim social  do contrato das
seguradoras de saúde. 

Ora,  se  o  contrato  de  saúde  prevê  a  cobertura  para  o
procedimento cirúrgico que mutila a apelada, física e psicologicamente, é consequência
natural desse procedimento a reconstrução da mama por meio de cirurgia plástica, não
podendo  haver  limitação  que  implica  verdadeira  exclusão,  posto  que  a  cirurgia  de
reconstrução é decorrente da própria moléstia e não realizá-la implicaria risco irreversível
à paciente e flagrante infringência ao determinado no art. 10-A da Lei n. 9.656/98, que
assim dispõe:

 Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do
art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas,
prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-
se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de
mutilação  decorrente  de  utilização  de  técnica  de  tratamento  de
câncer.       (Incluído pela Lei nº 10.223, de 2001)

Portanto, a apelante, ao negar o fornecimento da prótese de
silicone,  e,  por  consequência,  se  recusar  a  prestar  o  serviço  de  cirurgia  plástica
reconstrutiva  da  mama,  ao  qual  estava  legalmente  e  contratualmente  vinculada,  deu
causa à reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e
de angústia da apelada, configurando-se o dano moral in re ipsa.

Aliás, esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PLANO
DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA  DE CUSTEIO DE TRATAMENTO
DE  URGÊNCIA  EM  UNIDADE  DE  TERAPIA  INTENSIVA  (HOME
CARE)  -  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO -  INSURGÊNCIA DA RÉ.  1.  Inviável  o  exame do
pleito relativo à redução do valor arbitrado a título de danos morais, o
qual  não   fora  alegado  no  recurso  especial,  mas  apenas  neste
agravo interno,  restando caracterizada  a  inovação  recursal.  2.  A
jurisprudência  do  STJ  é  no  sentido  de  que  a  recusa
indevida/injustificada,  pela  operadora  de  plano  de  saúde,  em
autorizar  a  cobertura  financeira  de  tratamento  médico  de
urgência, tal  como  no  presente  caso, a que esteja legal ou
contratualmente  obrigada,  enseja  reparação a   título  de  dano
moral,  por agravar  a situação  de  aflição psicológica  e  de
angústia   no   espírito  do  beneficiário.  3.  Agravo  interno
desprovido. (AgInt no AREsp 967.348/DF, Relator Ministro MARCO
BUZZI QUARTA TURMA, DJe 18/4/2017)

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
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proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais sejam: a reparação do dano,
buscando  minimizar  a  dor  da  vítima;  e  a  punição  do  ofensor,  para  que  não  volte  a
reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão do dano, a condição de seu causador, bem como a da vítima, atentando para o
aspecto  pedagógico  da  indenização,  isto  é,  deve  servir  de  advertência  para  que
potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita
da cooperativa promovida, revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para o próprio
setor  consumerista  em  que  atua,  considero  como  valor  razoável  a  quantia  de
R$12.000,00 (doze mil reais) arbitrada pelo juiz a quo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

É como voto. 

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior

                           Relator
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