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SENTENÇA

Vistos, etc.,

CARLOS  HENRIQUE  ALVES  PINTO,  devidamente  qualificado,  por

intermédio de advogado legalmente constituído,  ajuizou  Ação de Obrigação de

Fazer  c/c  Danos  Morais,  em face  de  UNIMED MACEIÓ –  Cooperativa  de

Trabalho Médico, também qualificada. Alegou a parte Autora, em síntese, que:

1. É titular de plano de saúde ofertado pela Ré;

2. É portador de obesidade mórbida, diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial,

esteatose hepática, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e, por

consequência, de problemas cardíacos, tendo iniciado uma série de tratamentos,

mas sem obter êxito;

3. Em face da majoração das co-morbidades apresentadas, os médicos que sempre

o  acompanharam  observaram  a  necessidade  de  intervenção  cirúrgica,  a  ser

realizada  em  Hospital  bem  estruturado  e  munido  de  suporte  médico

multiprofissional com experiência;

4. A exigência solicitada o preocupou, pois seu irmão, portador de enfermidades

idênticas,  havia  falecido  um  anos  antes  do  ajuizamento  da  ação,  após  a

realização da mesma cirurgia perante a Santa Casa de Misericórdia, em função

da inexistência de tomógrafo destinado a pessoas obesas;

5. Por  indicação  de  um  amigo  médico,  Dr.  Marcos  Augusto  Araújo  Ferreira

procurou, na cidade de São Paulo/SP, o Dr. José Luiz Lopes Correira, CRM

84156/SP,  que  trabalha  no  Hospital  Alemão  Oswaldo  Cruz,  de  nível

intermediário, cujas despesas são bem inferiores aos que seriam cobradas em

hospital de grande porte;

6. Tratou de adotar as medidas cabíveis para a realização da cirurgia, agendando-a
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para o dia 17/09/2012, sendo solicitada a autorização para que a Ré arcasse com

os gastos necessários ao êxito de uma cirurgia desse porte, incluindo honorários

médicos, o que foi negado;

7. No final de agosto de 2012, protocolou requerimento junto à Ré, solicitando a

referida  liberação,  mas  a  Ré  não  forneceu  um  documento  formal  que

comprovasse sua negativa.

Requereu  a  antecipação da  tutela  jurisdicional  para  determinar  à  Ré que

arcasse com os custos, incluindo honorários médicos, referentes à cirurgia bariátrica,

a ser realizada em 17/09/2012, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e de quaisquer

outros exames, medicamentos e procedimentos que se fizessem necessários ao êxito

da intervenção, sob pena de multa diária. 

Requereu, ao fim, a confirmação da tutela antecipada e a condenação da Ré

ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo,

além de custas processuais e honorários advocatícios. 

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova. 

Juntou documentos de fls. 19/61.

Às  fls.  79/81,  foi  proferida  Decisão  Interlocutória  que  concedeu  a

antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  determinando  à  parte  Ré que  arcasse  com os

custos,  incluindo  honorários  médicos,  referentes  à  cirurgia  bariátrica  e  todos  os

medicamentos, exames e procedimentos que se fizessem necessários, sob pena de

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ademais, restou invertido o

ônus da prova.

Intimada e citada, a Ré apresentou Contestação às fls. 70/89, alegando que:

1. Não negou a autorização para realização da cirurgia, tendo o Autor escolhido

tratar sua patologia em hospital não credenciado à rede da Unimed Maceió;

2. Poderia o Autor ter escolhido qualquer um dentre os vários outros hospitais

pertencentes à rede preferencial de intercâmbio em São Paulo/SP, desde que

integrante da rede Unimed Paulistana, mas optou por um que não está na

mencionada rede;

3. Apenas está obrigada por lei e por contrato a cobrir as despesas junto à rede
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em questão; 

4. O nosocômio no qual o Autor pretende se submeter à cirurgia pertence à rede

master  (categoria  diferenciada),  sendo  de  rede  hospitalar  de  alto  custo,

destacando-se  que  nele  são  realizadas  internações  eletivas,  ou  seja,

procedimentos  médico-hospitalares  que  não  se  enquadram  como  sendo

urgência/emergência;

5. O Dr. José Luiz Lopes Correia não é cooperado da Ré, razão pela qual não

está obrigada ao pagamento das despesas junto ao mencionado médico.

Requereu o julgamento totalmente improcedente dos pedidos da Autora. 

Juntou documentos de fls. 90/153.

A  Ré  apresentou  também  Reconvenção  às  fls.  154/157,  requerendo  a

condenação do Autor/Reconvindo ao ressarcimento do valor custeado em virtude da

tutela concedida, acrescido de juros e correção monetária desde a sua concessão,

além de honorários advocatícios.

Embargos de declaração opostos pela Ré às fls. 159/165.

Juntou documentos de fls. 166/211.

A Ré/Reconvinte juntou novos documentos às fls. 213/220.

Contrarrazões dos Embargos às fls. 223/227.

Às fls. 228/230, foi proferida Decisão que deu provimento aos Embargos de

declaração  para  condicionar  a  concessão  da  tutela  aos  valores  estabelecidos  na

tabela de honorários médicos e hospitalares para cada tipo de intervenção.

Agravo de Instrumento interposto pelo Autor (fls. 237/256).

Às fls. 257/260, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na qualidade de terceiro

interessado, veios aos autos informar que, diante do recebimento da ordem judicial,

cumpriu  estritamente  com sua  obrigação,  atendendo  ao  paciente  e  prestando  os

serviços médicos, sendo que a conta hospitalar no valor de R$ 50.971,18 (cinquenta

mil, novecentos e setenta e um reais e dezoito centavos) se encontrava em aberto.

Requereu,  assim,  que  fosse  determinado  à  Ré  que  realizasse  o  pagamento  em

questão, diretamente ao Hospital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena

de aplicação de multa.
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Juntou documentos de fls. 261/328.

Decisão proferida pelo Relator Des. Eduardo José de Andrade acostada às

fls. 430/433, pela qual foi convertido o Agravo de Instrumento em Retido, tendo em

vista que já havia sido realizada a cirurgia, não mais subsistindo a urgência que

permeava a obrigação de fazer.

Intimada  (despacho  de  fls.  434),  a  Ré  informou  os  valores  pagos  em

cirurgias similares (petição de fls. 436).

O Autor, às fls. 442/444, alegou que a Ré trouxe informações genéricas, sem

nada provar, precluindo o seu direito  de informar os valores pagos em cirurgias

similares,  e  que  o  Hospital  apresentou   preços  detalhados,  compatíveis  com os

cobrados em cirurgias similares pela  própria  Ré,  requerendo,  pois,  que esta  seja

condenada ao pagamento integral da respectiva quantia. 

O  Hospital,  às  fls.  445/448,  reiterou  que  não  é  credenciado  à  Unimed

Maceió,  mas  sim  à  Unimed  Paulistana,  havendo  tabela  própria  de  preços

estabelecida entre eles, devendo a Ré pagar o valor despendido.

Às fls. 467/470, foi proferida nova Decisão, determinando à Ré que arcasse

com o valor total da cirurgia, devidamente atualizado, a contar da data em que o

Autor teve alta, no prazo de 15 (quinze) dias.

A Ré, às fls. 473/474, informou que estava operacionalizado o cumprimento

da  Decisão,  estando  o  pagamento  previsto  par  ao  dia  06/11/2017.  Juntou

documentos de fls. 475/525.

Comprovante de pagamento acostado às fls. 527

Determinada a expedição de Alvará e intimadas as partes para dizerem sobre

a produção de provas (despacho de fls. 528).

Em petição de fls. 531, a Ré informou não ter mais provas a produzir.

Alvará às fls. 532.

Conclusos os autos.

É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO.
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Do julgamento antecipado do mérito
Inicialmente impõe-se justificar o julgamento antecipado, porquanto entendo

desnecessária a produção de outras provas. A nossa legislação instrumental civil em

tema de julgamento antecipado da pretensão resistida, assim o diz:

Art.  355.   O  juiz  julgará  antecipadamente  o  pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Ora, as próprias partes foram intimadas para dizerem sobre provas, tendo  a

Ré  expressamente  requerido  o  julgamento  antecipado,  por  tratar  de  matéria  de

direito, enquanto o Autor se quedou inerte. 

Na espécie,  compulsando-se os autos do presente processo,  encontram-se

presentes os elementos de convicção para a efetiva prestação jurisdicional requerida,

diante das provas documentais carreadas aos autos.

MÉRITO 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por

Carlos  Henrique Alves  Pinto,  em face  de  Unimed Maceió  –  Cooperativa  de

Trabalho  Médico,  objetivando  a  condenação  desta  ao  pagamento  do  montante

relativo  à  intervenção  cirúrgica  de  que  necessitava,  além  de  valor  a  título  de

indenização por danos morais.

Para embasar seus pedidos, o Autor acostou aos autos: diversos atestados

médicos e exames (21/46), que explicam seu diagnóstico e a absoluta necessidade

de realização da cirurgia;  certidão  de óbito  de seu irmão,  falecido  em razão de

choque séptico pós-cirúrgico (fls. 47); solicitação de realização do procedimento,

expedida pelo Dr. José Luís Lopes Corrêa, e documentos relativos ao agendamento

da cirurgia (fls. 48/50); requerimento do Autor endereçado ao Presidente da Unimed

Maceió, com comprovação de recebimento (fls. 51/52).

Destaca-se que se aplicam à presente situação as disposições do Código de

Defesa  do  Consumidor,  por  se  tratar  de  típica  relação  consumerista,  tendo  o

Superior Tribunal de Justiça já sumulado, por meio dos enunciados nº  469 e, mais
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recentemente nº 608, o entendimento de que o CDC se aplica aos contratos de plano

de saúde, excepcionados apenas os administrados por entidades de autogestão, o que

não é o caso.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova, concedida em favor do Autor,

deu-se em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso dos autos, os atestados e exames médicos acostados comprovam a

absoluta urgência observada no caso clínico do Autor, a demandar a realização da

cirurgia. 

Logo, é indubitável o dever de a Ré arcar com o tratamento médico, não

havendo que se discutir se a cirurgia se encontraria abarcada pelo contrato ou não. 

A discussão  dos  autos  se  refere  a  se  a  obrigação da  Ré se limitaria  aos

valores que seriam despendidos caso o procedimento fosse realizado por equipe e

em Hospital conveniado, ou se deveria a Ré arcar com o seu pagamento integral.

Conforme documentos de fls. 123/127, a Ré comprovou que deu ciência ao

Autor de que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz se trata de prestador de alto custo,

não contemplando a liberação em seu contrato. Segundo a Ré, o Autor poderia ter

escolhido  qualquer  um  dentre  os  vários  outros  hospitais  pertencentes  à  rede

preferencial de intercâmbio em São Paulo/SP, desde que integrante da rede Unimed

Paulistana, mas optou por um não coberto.

Entretanto, apesar de ser da operadora Ré o ônus de provar que dispunha de

estrutura adequada ao procedimento que fora indicado ao Autor, em atenção especial

ao seu quadro clínico, a Ré não juntou nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a

acostar, em suma, cópia do contrato de plano de saúde, dados cadastrais do Autor e

informe relativo à rede hospitalar da Unimed Paulistana (fls. 90/153).

Ademais, quando instada para informar os valores de sua tabela (fls. 434), a

Ré apenas informou, no próprio corpo de sua petição, uma suposta média cobrada

em cirurgias análogas, sem, contudo, acostar nenhuma prova de tais valores.

Nesse  sentido,  tem-se  por  acolher  o  pleito  autoral,  ante  a  ausência  de

comprovação quanto à possibilidade de realizar o procedimento na rede cooperada

da Ré.  É este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas (sem grifo
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no original):

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. NECESSIDADE DE CIRURGIA FORA DA REDE
CREDENCIADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO TOTAL
POR  PARTE  DO  PLANO  DE SAÚDE.  INEXISTÊNCIA
DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE
REDE  CREDENCIADA  HABILITADA  PARA  A
REALIZAÇÃO  DO  TRATAMENTO  PRESCRITO.
NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  TOTAL  DOS
DISPÊNDIOS.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ACÓRDÃO  QUE
CONFIRMOU  MEDIDA  ANTECIPATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ASTREINTES.
01 - O Superior Tribunal de Justiça é pacifico em afirmar
que o plano de saúde só é obrigado a reembolsar até o limite
de  sua tabela os  procedimentos  realizados  em  rede  não
credenciada, entretanto, excepciona a mencionada regra em
três  hipóteses,  quais  sejam:  urgência  e  emergência;
inexistência  de  estabelecimento  credenciado  e
impossibilidade  de  utilização  dos  serviços,  por  força  de
recusa injustificada. 02 - No caso em deslinde e ante a falta
de  comprovação  acerca  da  capacidade  técnica  dos
profissionais  cooperados  e hospitais credenciados
indicados pela operadora de plano de saúde, nasce para a
parte  autora  o  direito  de  ser  assistida,  uma  vez  que
celebrou  contrato  objetivando  garantir  sua saúde,  não
constando nos autos outro caminho capaz de atender suas
necessidades, afora o tratamento requerido. 03 - Diante do
provimento  do  recurso  autoral,  tem-se  por  confirmada  a
medida  antecipatória,  sendo  necessária  a  manutenção  da
condenação  nas  astreintes.  RECURSO  DA  UNIMED
CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.
APELO  DA  PARTE  AUTORA
CONHECIDO INTEGRALMENTE,  POR  MAIORIA,  E
PROVIDO,  À  UNANIMIDADE  DE  VOTOS. (TJAL,
Apelação Cível nº 0719172-28.2015, 1ª Câmara Cível, Rel.
Des.  Fernando  Tourinho  de  Omena  Souza,  julgado  em
23/11/2017).

Danos morais 

Muito embora alegue a Ré não ter negado a realização do procedimento, é

certo que não juntou nenhuma prova do contrário, tendo o Autor, em contrapartida
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comprovado que solicitou, por escrito, ao Presidente da instituição, a autorização da

cirurgia, com todos os custos a ela inerentes (fls. 51/52).

A recusa pelo plano de saúde de custear o tratamento da segurada enseja o

direito à indenização por danos morais, tendo o STJ já consolidado o entendimento

de  que: em  regra,  o  mero  inadimplemento  contratual  não  gera  danos  morais.

Contudo, o STJ reconhece o direito à indenização por danos morais no caso de

abusiva recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde, uma vez que tal ato

extrapola o mero aborrecimento (gera aflição psicológica e angústia no espírito do

segurado) (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1168502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio

Bellizze, julgado em 06/03/2018, STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/03/2018)

Especificamente quanto às cirurgias de gastroplastia, para tratar a obesidade

mórbida  e  doenças  dela  derivadas,  o  próprio  STJ  a  reconhece  como  cirurgia

essencial  à  preservação  da  vida  e  da  saúde  do  paciente  segurado,  não  se

confundindo com simples tratamento para emagrecimento, de sorte que a recusa à

sua cobertura configura dano moral indenizável:

Plano de saúde não pode negar o custeio de cirurgia de
gastroplastia  (indicada  para  tratamento  de  obesidade
mórbida)
Assim, é abusiva a negativa do plano de saúde em cobrir as
despesas  de  intervenção  cirúrgica  de  gastroplastia,
necessária  à  garantia  da  sobrevivência  do  segurado.
STJ.  3ª  Turma.  REsp  1.249.701-SC,  Rel.  Min.  Paulo  de
Tarso  Sanseverino,  julgado  em  4/12/2012  (Info  511).

A  cirurgia  para  redução  do  estômago  (gastroplastia),
indicada  para  o  tratamento  de  obesidade  mórbida,  é
procedimento  essencial  à  sobrevida  do  segurado,  sendo
ilegítima a negativa de cobertura das despesas médicas pelo
plano  de  saúde.
A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de
indenização  por danos morais.
STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 512484/PA, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 22/09/2015.
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No tocante ao  quantum  devido, em que pese à dificuldade da apuração de

seu valor pela subjetividade do bem jurídico tutelado, esse deve equivaler a valor

expressivo para o violador, para desestimular a prática futura de tal procedimento.

Há consenso pelo qual valor da indenização: a) não deve concorrer para o

enriquecimento sem causa daquele em favor do qual for fixada; b) há de tomar em

conta  a  situação  patrimonial  daquele  que  deva  indenizar;  c)  deve  proporcionar

alguma satisfação ao favorecimento em contraprestação à dor suportada; d) deve

aprestar-se  para  produzir  um certo  efeito  didático,  para  que  em situação  assim,

sejam mais cautelosos na deflagração de medidas como a que está a ser objeto de

exame.

Nesse sentido, mostra-se razoável e proporcional a fixação da importância de

R$ 8.000,00 (oito mil reais), apta a cumprir a finalidade legal da indenização, e

estando tal montante dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTES  os  pedidos  deduzidos  na

Inicial e IMPROCEDENTE o pedido formulado em Reconvenção,  nos termos

do  art.  487,  I,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  extinguindo  o  feito  com

resolução do mérito, para confirmar a condenação da Ré a obrigação de pagar o

valor correspondente ao procedimento cirúrgico, incluindo honorários médicos,

conforme  determinado  na  Decisão  de  467/470,  bem  como  condená-la  ao

pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00

(oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do

STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação

(art. 405, CC/02), devendo ser utilizado o INPC até a data do arbitramento, quando

então se deve aplicar a taxa SELIC isoladamente, visto que esta engloba, ao mesmo

tempo, juros e correção.

Condeno  a  parte  Ré/Reconvinte  ao  pagamento  de  custas  processuais  e
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honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor

da condenação. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Maceió,25 de maio de 2018.

Orlando Rocha Filho 
Juiz de Direito
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