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Indenização: Plano de saúde é condenado por negar cobertura a
recém-nascido com cardiopatia grave

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a decisão de primeira instância que
condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) ao pagamento de indenização por
danos materiais, além de danos morais, no valor de R$ 10 mil, para cada um dos autores - pai e mãe - de uma
criança que nasceu com cardiopatia grave, por negativa de cobertura do tratamento em São Paulo.

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos,
especialmente a prescrição do médico, demonstram que o recém-nascido apresentava má formação no coração,
com risco de morte, e deveria ser submetido a intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital
paulista, o que foi negado pela Cassi, sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e
conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro, disse que, ao ser
negada a autorização e custeio do tratamento indispensável ao paciente pela Cassi, com profunda aflição aos
seus pais ante o risco de perderem o filho, vislumbra-se que tal fato atingiu seu direito constitucional à saúde,
ante a exclusão ilegal de cobertura, restando configurado o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais decorrentes do tratamento.

Castro considerou razoável a manutenção da condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 34 mil, para
pagamento de despesas médicas, que foram devidamente comprovados e já pagos, bem como os danos morais
no valor de R$ 10 mil para cada uma das partes autoras.

O magistrado destacou que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio
TJMA, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato e prescritos pelo médico
especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram provimento ao apelo do plano de saúde.
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Cassi é condenada por negar cobertura a recém-nascido com
cardiopatia grave
 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a decisão de primeira instância que
condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) ao pagamento de indenização por
danos materiais, além de danos morais, no valor de R$ 10 mil, para cada um dos autores – pai e mãe – de uma
criança que nasceu com cardiopatia grave, por negativa de cobertura do tratamento em São Paulo.

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos,
especialmente a prescrição do médico, demonstram que o recém-nascido apresentava má formação no coração,
com risco de morte, e deveria ser submetido a intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital
paulista, o que foi negado pela Cassi, sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e
conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro, disse que, ao ser
negada a autorização e custeio do tratamento indispensável ao paciente pela Cassi, com profunda aflição aos
seus pais ante o risco de perderem o filho, vislumbra-se que tal fato atingiu seu direito constitucional à saúde,
ante a exclusão ilegal de cobertura, restando configurado o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais decorrentes do tratamento.

Castro considerou razoável a manutenção da condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 34 mil, para
pagamento de despesas médicas, que foram devidamente comprovados e já pagos, bem como os danos morais
no valor de R$ 10 mil para cada uma das partes autoras.

O magistrado destacou que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio
TJMA, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato e prescritos pelo médico
especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram provimento ao apelo do plano de saúde.
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Plano de saúde é condenado por negar cobertura a recém-nascido

Por Tarcísio Brandão  03/10/2018, às 8:45
 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a decisão de primeira instância que
condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) ao pagamento de indenização por
danos materiais, além de danos morais, no valor de R$ 10 mil, para cada um dos autores – pai e mãe – de uma
criança que nasceu com cardiopatia grave, por negativa de cobertura do tratamento em São Paulo.

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos,
especialmente a prescrição do médico, demonstram que o recém-nascido apresentava má formação no coração,
com risco de morte, e deveria ser submetido a intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital
paulista, o que foi negado pela Cassi, sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e
conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro, disse que, ao ser
negada a autorização e custeio do tratamento indispensável ao paciente pela Cassi, com profunda aflição aos
seus pais ante o risco de perderem o filho, vislumbra-se que tal fato atingiu seu direito constitucional à saúde,
ante a exclusão ilegal de cobertura, restando configurado o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais decorrentes do tratamento.

Castro considerou razoável a manutenção da condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 34 mil, para
pagamento de despesas médicas, que foram devidamente comprovados e já pagos, bem como os danos morais
no valor de R$ 10 mil para cada uma das partes autoras.

O magistrado destacou que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio
TJMA, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato e prescritos pelo médico
especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram provimento ao apelo do plano de saúde.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
03/10/2018 - SITE G1 MARANHÃO 
POSITIVA
Plano de saúde é condenado a indenizar pais por custos com tratamento de bebê no Maranhão

Pag.: 4

Plano de saúde é condenado a indenizar pais por custos com
tratamento de bebê no Maranhão

Criança nasceu com cardiopatia grave e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) se
negava a cobrir o tratamento em São Paulo.

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve uma decisão de 1ª instância que
condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) a pagar indenização de R$ 10 mil
por danos materiais e morais para o pai e a mãe de uma criança que nasceu com cardiopatia grave, por
negativa de cobertura do tratamento em São Paulo.

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos demonstram
que o recém-nascido apresentava má formação no coração, com risco de morte, e deveria ser submetido a
intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital paulista. A intervenção foi negada pela Cassi
sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro entendeu que a
negativa à autorização e custeio do tratamento ao paciente atinge o direito constitucional à saúde, ante a
exclusão ilegal de cobertura. Desse modo, segundo José de Ribamar, resta configurado o dever de indenizar
pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do tratamento.

O magistrado destacou ainda que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de
procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo
contrato e prescritos pelo médico especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram o apelo do plano de saúde. O G1 não conseguiu entrar em contato
com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
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Plano de saúde é condenado por negar cobertura a recém-nascido
com cardiopatia grave

O plano foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, além de danos morais, no valor de R$
10 mil.

IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DO TJ-MA

03/10/2018 às 09h32

Plano de saúde é condenado por negar cobertura a recém-nascido com cardiopatia grave
Segundo desembargadores, os documentos juntados aos autos demonstram que o recém-nascido apresentava
má formação no coração, com risco de morte. (Foto: Divulgação)
SÃO LUÍS - A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) manteve a decisão de primeira
instância que condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) ao pagamento de
indenização por danos materiais, além de danos morais, no valor de R$ 10 mil, para cada um dos autores – pai e
mãe – de uma criança que nasceu com cardiopatia grave, por negativa de cobertura do tratamento em São
Paulo.

Leia também:

Suspensa a venda de 26 planos de saúde a partir de hoje

ANS revoga resolução sobre franquia e coparticipação em plano de saúde

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos,
especialmente a prescrição do médico, demonstram que o recém-nascido apresentava má formação no coração,
com risco de morte, e deveria ser submetido a intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital
paulista, o que foi negado pela Cassi, sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e
conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro, disse que, ao ser
negada a autorização e custeio do tratamento indispensável ao paciente pela Cassi, com profunda aflição aos
seus pais ante o risco de perderem o filho, vislumbra-se que tal fato atingiu seu direito constitucional à saúde,
ante a exclusão ilegal de cobertura, restando configurado o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais decorrentes do tratamento.

Castro considerou razoável a manutenção da condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 34 mil, para
pagamento de despesas médicas, que foram devidamente comprovados e já pagos, bem como os danos morais
no valor de R$ 10 mil para cada uma das partes autoras.



O magistrado destacou que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio
TJMA, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato e prescritos pelo médico
especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram provimento ao apelo do plano de saúde.
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Acusada de participar de agressão a idoso é condenada a 7 anos de
prisão

03 Out 2018 Polícia

Uma mulher foi condenada a 7 anos e 6 meses de prisão acusada de participar de agressão a idoso no ano de
2011, em Timon.

Segundo informações da Polícia, Maria da Cruz Alexandre Moura, de 38 anos, trabalhava como diarista na
residência de um idoso e teria comandado a invasão feita por dois indivíduos que espancaram, amarram e em
seguida roubaram dinheiro e outros objetos do idoso.

Todos foram condenados em 2013 e recorreram para o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), porém tiveram
sua penas mantidas e suas prisões decretadas.
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Justiça determina retomada de tratamento de paciente com câncer

Após pedido do Ministério Público, o Poder Judiciário determinou, em 21 de setembro, que o Estado do
Maranhão e o Município de Raposa garantam o tratamento de uma paciente com câncer na tireoide. A decisão
judicial, em caráter liminar, determina que o tratamento com radioiodoterapia (iodo 131) seja feito em rede
hospitalar pública ou privada, ofertando, imediatamente, todo e qualquer procedimento, cujos custos deverão
ficar a cargo dos réus.

Em caso de descumprimento, o Estado do Maranhão e o Município de Raposa devem pagar multa diária de R$ 5
mil, limitada até o limite de 100 dias-multa. Também foi deferido o bloqueio das contas dos réus, no valor de R$
100 mil, com o fim de garantir o tratamento urgente na rede particular, caso o tratamento não seja
providenciado na rede pública.

A paciente buscou ajuda do MPMA, em 19 de setembro, informando que era atendida pelo Hospital
Universitário Presidente Dutra e, em 2017, realizou a cirurgia para a retirada de toda a glândula tireoide. Ela
realizava o tratamento de radioterapia na Clínica Nuclear Maranhão, pelo Sistema Único de Saúde, que foi
suspenso, em 2017, por falta de medicação.

Ajuizada em 19 de setembro deste ano pelo promotor de justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, a Ação de
Obrigação de Fazer solicitou à Secretaria de Estado de Saúde a continuidade do tratamento. Em resposta ao
Ministério Público, a secretaria sugeriu o tratamento no Hospital Aldenora Belo. Porém, a unidade de saúde
sugeriu que a paciente fosse atendida no Hospital Universitário Presidente Dutra, mas em ambos não há o
tratamento de terapia com iodo 131.

“Convém ressaltar que a oferta de tratamento de iodo 131 deve ser garantida pelo SUS, por meio do Estado ou
pelo Município, ou mesmo na rede privada, na hipótese de impossibilidade deste serviço em hospitais ou
clínicas oficiais. Registre-se que a paciente está sem fazer a continuação do tratamento desde março do
corrente ano, o que agravará ainda o quadro de saúde, pondo em risco a vida da cidadã”, afirmou, na ação, o
promotor de justiça.
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Plano de saúde é condenado por negar cobertura a recém-nascido
com cardiopatia grave
 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a decisão de primeira instância que
condenou a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) ao pagamento de indenização por
danos materiais, além de danos morais, no valor de R$ 10 mil, para cada um dos autores – pai e mãe – de uma
criança que nasceu com cardiopatia grave, por negativa de cobertura do tratamento em São Paulo.

De acordo com o entendimento dos desembargadores do órgão, os documentos juntados aos autos,
especialmente a prescrição do médico, demonstram que o recém-nascido apresentava má formação no coração,
com risco de morte, e deveria ser submetido a intervenção cirúrgica de emergência por especialista na capital
paulista, o que foi negado pela Cassi, sob o argumento de que existiam outros profissionais qualificados e
conveniados ao plano de saúde em São Luís.

O relator da apelação ajuizada pelo plano de saúde, desembargador José de Ribamar Castro, disse que, ao ser
negada a autorização e custeio do tratamento indispensável ao paciente pela Cassi, com profunda aflição aos
seus pais ante o risco de perderem o filho, vislumbra-se que tal fato atingiu seu direito constitucional à saúde,
ante a exclusão ilegal de cobertura, restando configurado o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais decorrentes do tratamento.

Castro considerou razoável a manutenção da condenação pelos danos materiais, no valor de R$ 34 mil, para
pagamento de despesas médicas, que foram devidamente comprovados e já pagos, bem como os danos morais
no valor de R$ 10 mil para cada uma das partes autoras.

O magistrado destacou que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio
TJMA, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato e prescritos pelo médico
especialista.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Andréa Furtado Lago (convocada para compor quórum)
acompanharam o voto do relator e negaram provimento ao apelo do plano de saúde.


