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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR.
INOBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
CONGRUÊNCIA. SENTENÇA DENTRO DOS LIMITES
DA  LIDE.  REJEIÇÃO. MÉRITO.  TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA NO
OVÁRIO.  PATOLOGIA  COBERTA  POR  PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO
EXAME  PET-SCAN.  NEGATIVA  DE  CUSTEIO.
AUSÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXCLUDENTE.
ABUSIVIDADE COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

-  O Princípio da Congruência ou Adstrição refere-se à
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necessidade  do  magistrado  decidir  a  lide  dentro  dos
limites  objetivados pelas  partes,  não podendo proferir
sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

–  Se  o  tratamento  da  patologia,  que  acomete  o
beneficiário  do  plano  de  saúde,  tiver  cobertura
contratual,  os  exames  destinados  ao  seu  diagnóstico
preciso  e  ao  seu  monitoramento  também  devem  ser
custeados, exceto se forem expressamente excluídos.

–  É  devida  a  cobertura  de  procedimento  que  não
contenha restrição destacada no contrato.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, em rejeitada a
preliminar,  no mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento ao  recurso
apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Unimed
Campina  Grande  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  LTDA contra
sentença prolatada pelo  Juízo da 6ª  Vara Cível  da Comarca de Campina
Grande lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de
Tutela Antecipada, ajuizada por Maria Glayds Pereira de Melo.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  67/69,  julgou
procedente  o  pedido  para  declarar  abusiva  a  cláusula  6.2  do  contrato
firmado entre os litigantes e determinar à cooperativa a responsabilidade da
despesa  realizada  com  o  procedimento  médico.  Condenou  a  parte
sucumbente em custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da
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causa.

Em suas razões recursais, às fls. 71/89, a apelante argui,
preliminarmente, que a sentença não observou o Princípio da Congruência e
extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial.

No mérito, afirma que a titular do contrato não optou
pela regulamentação deste nos moldes da Lei nº 9.656/98, permanecendo a
vigência as cláusulas firmadas anteriormente.

Aduz que, embora tenha tido a possibilidade de migrar
para  o  instrumento  contratual  regulamentado  que  o  Sindicato  possui,  a
recorrida não se manifestou. Afirma ainda que, a adaptação geraria direito
ao exame pretendido, mas a falta dela não ocasiona obrigação à cobertura,
ante a impossibilidade de aplicação retroativa da norma.

Requer  o  acolhimento  da  preliminar  e,  em  caso  de
entendimento  diverso,  pugna  pela  reforma  do  julgado  para  julgar
improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 110.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  113/114,  opina  pela
rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  do  recurso
apelatório.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora
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P r e l i m i n a r

Inobservância  ao  Princípio  da  Adstrição  ou
Congruência

Nas razões do recurso apelatório a cooperativa argui a
nulidade  da  decisão  por  desrespeito  ao  Princípio  da  Congruência  ao
argumento de que a decisão decretou a nulidade da cláusula contratual sem
que a parte autora tivesse requerido.

De fato, com a inicial, o autor delimita o pleito ao juiz.
Respeitadas estas limitações, deve haver uma correlação entre os pedidos
formulados pelo  demandante e  as decisões  posteriores,  sendo defeso ser
proferido  decisum diverso do pedido (extra  petita),  além do pedido (ultra
petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita), o que se depreende do art.
492 do Código de Processo Civil de 2015.

In verbis:

Art. 492.. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da

pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou

em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo  único:  A  decisão  deve  ser  certa,  ainda  que  resolva

relação jurídica condicional.

No  entanto,  em  análise  dos  autos  verifico  que  a
promovente, ora apelada, pugnou pela declaração de nulidade da cláusula
em debate, conforme pode ser observado no item “c” da parte dos pedidos
na peça inaugural (fl. 05).

Feito este  registro,  verifico que o julgador não feriu o
Princípio da Adstrição, razão pela qual rejeito a preliminar.
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M é r i t o

Relatam os autos que Maria Glayds ajuizou a presente
demanda para declarar a nulidade da cláusula que determina a ausência de
cobertura de procedimentos especializados não especificados no contrato e,
consequentemente, obrigar a Unimed Campina Grande a cobrir as despesas
do exame Pet Scan que ela necessita se submeter.

Pois bem.

A cooperativa alega que o custeio não está previsto no
pacto firmado e que, por inércia da apelada, este não foi adaptado à Lei nº
9.656/98

Lado  outro,  em  análise  do  instrumento  contratual
verifico que a cláusula 03 que dispõe sobre especialidades médicas consta a
cobertura de “oncologia clínica e cirúrgica” (item 3.1.26).

Como cediço, o Pet- Scan  é um exame de imagem que
utiliza  uma  substância  radioativa  para  rastrear  células  tumorais  no
organismo. No caso em tela, a recorrida apresenta neoplasia no ovário (CID
– 10 C 56), restando caracterizada a necessidade de realização do exame que
permite resultados significativos na oncologia, por detectar precocemente as
doenças neoplásicas, além de permitir um monitoramento que possibilita a
avaliação de eventuais recidivas.

Feito este registro seria incoerente abranger a patologia
e excluir a cobertura de um teste destinado ao diagnóstico preciso da sua
extensão. Nesses termos, não há dúvidas acerca da nulidade da cláusula 6.2.

Nesse sentido colaciono alguns julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Recurso especial.  Plano de saúde.
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Tratamento  oncológico.  Negativa  de  cobertura  de  exame  (pet

scan).  Abusividade  comprovada. Dano  moral  in  re  ipsa.

Configuração.  Recurso  Especial  a  que  se  dá  provimento.  (STJ;

REsp 1.546.908; Proc. 2015/0193146-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min.

Moura Ribeiro; DJE 21/08/2015)

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.

PLANO  DE  SAÚDE.  RECOMENDAÇÃO  MÉDICA  PARA

REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. DEVER DE COBERTURA

CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO  UNÂNIME.  1. Inexistindo  cláusula  expressa  que

permita  o  segurado  conhecer  da  exclusão  ou  restrição  à

realização do procedimento pretendido, utilização do exame pet-

scan, deve o contrato ser interpretado em favor do consumidor,

reputando-se abusiva a negativa por parte da apelante (artigo 51,

incisos IV e XV, § 1º, II e iii) do CDC. 2. Ainda que não conste,

expressamente, a cobertura contratual para o procedimento pet-

scan, a apelante não pode se eximir da responsabilidade já que

tal exame não consta na cláusula de procedimentos não cobertos

no  plano.  3.  A  recusa  na  cobertura  de  seguro  de  adoção  de

método  mais  adequado  ao  êxito  do  procedimento,  afronta  o

princípio da dignidade da pessoa humana, e fere o equilíbrio e a

boa-fé contratuais. (TJPE; APL 0085570-15.2014.8.17.0001; Primeira

Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho;

Julg. 05/04/2016; DJEPE 13/04/2016)

PLANO  DE  SAÚDE.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.

NEGATIVA  DO  CUSTEIO  DE  EXAME  PET-SCAN.

ABUSIVIDADE.  APLICAÇÃO  DO  CDC. Falta  de  inclusão  de

procedimento específico em rol da ANS não obsta sua cobertura.

Sentença  mantida.  Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL  1003619-

77.2015.8.26.0071;  Ac.  9177532;  Bauru;  Sexta  Câmara  de  Direito

Privado;  Rel.  Des.  Fortes  Barbosa;  Julg.  18/02/2016;  DJESP
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11/03/2016)

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO para manter
todos os termos da decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de junho de
2016,  o Exmo.  Des.  José Aurélio da Cruz.  Participaram do julgamento,  a
Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  (Relatora),  o  Exmo.  Dr.
Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Saulo Henrique de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.
Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,  Procurador  de
Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 03 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

               R E L A T O R A
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