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CLÁUSULA CLARA  PLANO COM COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO
PODE LIMITAR DIAS DE INTERNAÇÃO

Planos de saúde tradicionais não podem ter cláusulas que limitem dias de
internação, mas os de coparticipação de custeio podem. Isso porque têm outro
tipo de natureza contratual e, por isso mesmo, são mais baratos. Com esse
entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso de uma
operadora e reverteu uma condenação de pagamento de danos morais porque a
empresa acionou cláusula de coparticipação no custeio de uma internação
psiquiátrica superior a 30 dias.
O entendimento de primeira e segunda instância é que, apesar da previsão legal
(artigo 16 da Lei 9.656/98), a cláusula seria abusiva, por restringir o período de
internação. A operadora foi condenada a manter a internação, além de pagar
danos morais à titular do plano.
A paciente invocou o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que
considera nula cláusula contratual que restringe direito ou obrigação fundamental
inerente ao contrato.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao analisar o caso, deu razão à paciente
e mencionou a Súmula 302 do STJ, que considera abusiva cláusula contratual que
limita os dias de internação hospitalar. Mas, para os ministros da 3ª Turma do STJ,
o caso tem uma particularidade que é a previsão expressa de quando a cláusula
de coparticipação é acionada.

Previsão expressa
Para a ministra relatora do recurso, Nancy Andrighi, a Unimed não cometeu
qualquer infração contratual que justifique sua condenação. A magistrada explicou
que o acórdão do TJRJ está em desacordo com o entendimento da turma, que
considera legítima a cláusula de coparticipação quando previamente expressa.
Nos casos em que há previsão contratual, a cláusula que aciona a coparticipação
é válida. Segundo a ministra, o dispositivo é destinado à manutenção do equilíbrio
entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos
contratos de planos de saúde.
A ministra lembrou que quem busca um plano com essas condições tem ciência
das restrições e dos benefícios. “É bem verdade que quem opta pela modalidade
de coparticipação gasta menos na mensalidade quando comparado a um plano
tradicional, e deve ter ciência de que arcará, conforme o contrato de seguro de
saúde escolhido, com parte do pagamento em caso de utilização da cobertura”,
afirmou.
Os ministros concordaram com o argumento da Unimed de que o caso não era de
limitação de internação, mas sim de mensalidade com coparticipação, devido à
escolha da consumidora por pagar uma prestação mais barata. Com informações
da Assessoria de Imprensa do STJ.
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CLÍNICA INDENIZARÁ PACIENTE POR SUSPENDER
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA FALTA DE ENERGIA

A 5ª Câmara Civil do TJSC determinou que estabelecimento de saúde do planalto
serrano indenize paciente que teve cirurgia suspensa e reiniciada somente no dia
seguinte por falta de energia em suas dependências. O homem receberá R$ 16,5
mil por danos morais. Consta nos autos que o cidadão se submetia a um
procedimento cirúrgico em 29 de março de 2013, quando houve a queda de
energia.

Como não havia gerador, a operação foi suspensa e retomada só no dia seguinte.
Diante do ocorrido, o paciente permaneceu bem mais de dois dias na clínica,
tempo inicialmente previsto para sua convalescença, por conta de complicações
decorrentes do adiamento do procedimento. A clínica, em sua defesa, garantiu
que o paciente não sofreu quaisquer problemas de saúde.
Disse ainda que a falta de energia aconteceu por força maior. Porém, segundo os
autos, o fato de prolongar o tratamento trouxe complicações à saúde do paciente e
sofrimento psicológico. O apagão na clínica não foi aceito como normal pelo TJ.
“Não se trata de evento inevitável, pois inúmeros são os mecanismos disponíveis,
no atual estado de desenvolvimento tecnológico, para que se evitem os seus
efeitos, sendo, inclusive, exigível a existência (de gerador) no âmbito dos
estabelecimentos de saúde”, considerou o desembargador Henry Petry Júnior,
relator da apelação.
Ele destacou ainda a importância do fornecimento de energia elétrica no sistema
de saúde, essencial para a garantia do serviço, além de se constituir em exigência
da Anvisa. A decisão foi unânime (Apelação n. 030171349.2015.8.24.0039 –
Acórdão).
Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC

JORNAL QUE DISTORCE FATOS E NÃO OUVE ENVOLVIDOS ABUSA
DA LIBERDADE DE IMPRENSA

Veículo de imprensa que não relata fielmente os fatos e acusa alguém apenas
com base na palavra de uma pessoa, sem ouvir a sua versão, abusa da liberdade
de imprensa. Com esse entendimento, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais reformou sentença da cidade de Nova Era e condenou o jornal O
Celeste, do município de João Monlevade, a pagar indenização por danos morais
de R$ 10 mil a um aposentado por ter veiculado uma matéria ofensiva à sua
honra.

Em julho de 2009, o aposentado viu uma retroescavadeira e uma caminhonete de
propriedade da Prefeitura de Bela Vista de Minas sendo usadas para trabalhos na
casa do presidente da Câmara dos Vereadores na época. Ele então fotografou a
cena e enviou as fotos para o jornal Bom Dia, da cidade de João Monlevade, que
as publicou.
Em seguida, O Celeste publicou uma reportagem intitulada Denúncia de morador
de Bela Vista contra vereador é falsa, em que defendia o político e criticava o autor
da denúncia. Segundo o aposentado, ele não foi procurado pela redação do jornal
para apresentar sua versão dos fatos e o texto afirmou que ele teria feito uma
denúncia inverídica para incriminar o político indevidamente.
Em suas alegações, O Celeste afirmou que a reportagem apresentou declarações
do presidente da Câmara de Vereadores e do viceprefeito de Bela Vista de Minas,
também empresário e proprietário de uma betoneira que aparece nas fotos, o que
demonstraria que o jornal cumpriu seu dever de informar. Ainda de acordo com o
periódico, o texto apenas expôs o que foi narrado pelas fontes e dizia que o
empresário havia esclarecido a verdade dos fatos.
Como o pedido do aposentado foi julgado improcedente em primeira instância, ele
recorreu ao TJMG. O relator do recurso na corte, desembargador Roberto Soares
de Vasconcelos Paes, concluiu que O Celeste deu total credibilidade à versão
apresentada pelo empresário com o intuito claro de afirmar que houve uma
denúncia falsa contra o vereador na primeira matéria.
Fonte: Consultor Jurídico
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