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EMENTA: INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE
SAÚDE. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME
PET-SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO DIRETA PERANTE A INICIATIVA PRIVADA. NEGATIVA DE
COBERTURA  CONTRATUAL  APÓS  O  ÓBITO  DA  PACIENTE.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  CONDENAÇÃO  À  RESTITUIÇÃO  DAS
DESPESAS MÉDICAS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE  ARGUIDA  EM  CONTRARRAÕES. ATAQUE  DIRETO
AOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  SUSCITADA  NAS  RAZÕES
RECURSAIS.  USUÁRIO  TITULAR  DO  PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.
CÔNJUGE  DA  PACIENTE,  DEPENDENTE  DO  PLANO  DE  SAÚDE.
LEGITIMIDADE  ATIVA  CARACTERIZADA.  ESPÓLIO.  DANOS  MORAIS
SOFRIDOS PELO DE CUJUS. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MATERIAIS.
VALORES  DESPENDIDOS  POR  TERCEIRO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO
ESPÓLIO QUANTO A ESSE PLEITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO.
ATRASO  INJUSTIFICADO  DE  APRECIAÇÃO  DA  AUTORIZAÇÃO  DE
EXAME.  SITUAÇÃO  EQUIVALENTE  À  NEGATIVA  DE  COBERTURA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  PROCEDIMENTO  MÉDICO  PARA O  EXATO
DIAGNÓSTICO  DE  DOENÇA  CUJO  TRATAMENTO  É  COBERTO  PELO
PLANO DE SAÚDE. INJUSTA RECUSA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE
AFLIÇÃO  PSICOLÓGICA  E  DE  ANGÚSTIA.  DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
PATAMAR  RAZOÁVEL.  REEMBOLSO  DA  IMPORTÂNCIA  DESPENDIDA
PELA  CONTRATAÇÃO  DO  EXAME.  CABIMENTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 

1. A repetição de argumentos constantes da Peça de Defesa, por si só, não implica
na violação ao princípio da dialeticidade,  notadamente quando o inconformismo
ataca diretamente os fundamentos do Decisum.

2.  "O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma
operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma
classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo
empresarial).  Esse  contrato  caracteriza-se  como  uma  estipulação  em  favor  de
terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida
substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art.
436, parágrafo único, do Código Civil)." (REsp 1705311/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017)



3.  O  espólio  tem  legimitidade  ativa  para  ajuizar  ação  pleiteando  danos
experimentados em vida pelo de cujus.

4.  "A demora  na  liberação  de  autorização  para  exame  em  clínica  credenciada
equivale à recusa de cobertura, constituindo prática abusiva, uma vez que o exame
apresentava-se  como  necessário  ao  diagnóstico,  conforme  declaração  médica
atestando a necessidade." (TJRJ - APL 00134432520108190208 - Órgão Julgador
DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL – Publicação 28/05/2013 – Julgamento 22 de
Maio de 2013 – Relator ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME)

5. Se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a fornecedora não pode limitar as
formas  de  seu  tratamento,  consoante  prescrição  médica  do  profissional  que
acompanha  o  paciente,  segundo as  técnicas  mais  modernas,  sob  pena  de  tornar
inócua a manutenção da vida e da saúde, objeto primaz do contrato.

6. "Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura
pleiteada pelo segurado é causa de danos morais,  pois agrava a sua situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito." (STJ - AgRg no REsp: 1528089 RS
2015/0087293-5,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de
Julgamento:  02/06/2015,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
08/06/2015)

7. Para a quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da
razoabilidade,  proporcionalidade  e  equidade,  bem  como  o  grau  de  culpa  dos
envolvidos, a extensão do dano, e a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim
de evitar que reincida na sua conduta ofensiva.

8. Restando caracterizada a ilegalidade da recusa de cobertura do plano de saúde, é
cabível  a  restituição  dos  valores  despendidos  pela  contratação  direta  do
procedimento médico requestado.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0029823-89.2012.815.0181,  em que  figuram  como  Apelante  a
Unimed  João  Pessoa  e  como  Apelados  Manoel  Reinaldo  Barreto  e  Espólio  de
Bastinha Medeiros Barreto.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  do  Recurso,  dando-lhe  parcial
provimento.

VOTO.
 

A Unimed João Pessoa interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  220/227, nos autos da Ação
Indenizatória  ajuizada  em  seu  desfavor  por  Manoel  Reinaldo  Barreto  e  pelo
Espólio  de  Bastinha  Medeiros  Barreto,  que  julgou  procedente  o  pedido,
condenando-a a reembolsar os gastos despendidos pela contratação direta do exame
PET-SCAN  Oncológico  realizado  em  Bastinha  Medeiros  Barreto,  esposa  do
primeiro Promovente, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% ao
mês,  a  partir  da  citação,  a  pagar  indenização  por  danos  morais  no  valor  de
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  acrescida  de  correção  monetária  nos  termos  da
Súmula nº 362, do STJ, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em
razão da recusa indevida de cobertura do plano de saúde, bem como a adimplir as



custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).

Em suas Razões, f. 129/150, arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa ad
causam dos Apelados, uma vez que o contrato de plano de saúde sob discussão foi
firmado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas do Paraiban – APB.

No  mérito,  alegou  que  o  pedido  de  autorização  do  exame  PET-SCAN
Oncológico não está inserido nas diretrizes de utilização da Agência Nacional de
Saúde – ANS e, em razão disso, não possui cobertura contratual.

Asseverou que  não se obrigou a prestar  serviço integral  de saúde a  seus
associados e que a recusa do exame está em consonância com os limites fixados pelo
negócio jurídico.

Aduziu ainda a ausência de danos morais e materiais a serem indenizados,
requerendo o provimento do Apelo para que seja julgado improcedente o pedido ou,
subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório.

Intimado,  o  Apelado  apresentou  Contrarrazões,  f.  127/139,  suscitando
preliminarmente o não conhecimento da Apelação em razão da violação ao princípio
da dialeticidade.

No mérito, sustentou que a  Associação dos Aposentados e Pensionistas do
Paraiban – APB é mera intermediadora entre a Unimed e o primeiro Apelado, titular
do plano de saúde, e que o contrato de Assitência Médica celebrado entre as partes
prevê o tratamento de câncer.

Argumentou que a Resolução Normativa nº 262/11, da Agência Nacional de
Saúde – ANS estabelece cobertura obrigatória para o exame requestado e que estão
caracterizados os danos morais, pugnando, ao final, pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

As razões recursais, embora reproduzam parte da Peça de Defesa, atacam
diretamente  os  fundamentos  empregados  na  Sentença1,  pelo  que  rejeito  a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o titular de
plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para, individualmente, ajuizar Ação

1AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS. APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC.
ARGUMENTOS  DISSOCIADOS  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas
na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade
com os temas decididos na sentença" (REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ
11.4.2008).  2.-  Caso em que os  argumentos do  recurso  de  apelação  encontra-se  dissociados  dos
fundamentos  da  sentença.  3.-  Agravo Regimental  improvido.  (AgRg no AREsp 280.836/SP,  Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013)



contra a operadora pretendendo discutir o contrato do plano de saúde2.

O titular do plano de saúde objeto da lide, Manoel Reinaldo Barreto, reclama
supostos danos morais causados pela demora de autorização do exame PET-SCAN
Oncológico  em sua  falecida  esposa,  na  época  dependente  do  plano,  e  os  danos
materiais  advindos da contratação direta do procedimento,  restando, desse modo,
configurada a sua legitimação para figurar no polo ativo da lide3.

Com relação ao Espólio,  o Tribunal  da Cidadania tem reconhecido a sua
legitimidade ativa para reclamar os danos morais sofridos em vida pelo de cujus4. 

2 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.
DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO.  LEGITIMIDADE ATIVA.  RESCISÃO UNILATERAL.
INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação de obrigação de fazer da qual se extrai o
recurso  especial,  interposto  em 21/09/2016  e  concluso  ao  gabinete  em  16/05/2017.  Julgamento:
CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão
possuiria  legitimidade  ativa  para  se  insurgir  contra  rescisão  contratual  unilateral  realizada  pela
operadora. 3. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela
qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar
a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica
exposta ao juízo. 4. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma
operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por
adesão)  ou  em  favor  de  seus  respectivos  empregados  (coletivo  empresarial).  Esse  contrato
caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro,  em que a pessoa jurídica figura como
intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa
e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 5. O fato de o contrato ser coletivo não
impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável,
isto é,  o restabelecimento do seu vínculo contratual  com a operadora,  que,  em tese,  foi  rompido
ilegalmente.  6.  Recurso especial  conhecido e provido.  (REsp 1705311/SP, Rel.  Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017)

3 Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde. Legitimidade ativa do
titular do plano para pleitear ressarcimento e compensação pelos danos materiais e morais sofridos,
em virtude da recusa da seguradora em autorizar a cobertura necessitada pela sua esposa, que figura
como  dependente  no  plano.  Relação  de  consumo.  Responsabilidade  objetiva  da  seguradora.
Abusividade da cláusula contratual que coloque o consumidor em exagerada desvantagem. Anulação
da sentença terminativa, com aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente o pedido
autoral. 1. Ressai  incontroverso dos autos que o autor, na qualidade de titular do plano de saúde
contratado  com  a  ré,  não  postula  direito  alheio  em  nome  próprio,  em  típica  modalidade  de
substituição processual (art. 6, do CPC), o que de certo lhe seria vedado. À toda evidência, o que
pretende o autor é o ressarcimento pelas despesas que precisou arcar por conta própria, em razão da
recusa da ré em cobrir o procedimento médico necessitado pela dependente, além de uma indenização
de ordem moral por conta do não atendimento do serviço contratado, tudo a denotar sua legitimidade
para propor a presente demanda. […]. (TJRJ - APL 02801717420088190001 RJ – órgão Julgador
VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR – Publicação 26/03/2014 – Julgamento 29
de Janeiro de 2014 – Relator DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES)

4 PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  E MATERIAIS.
MORTE DE FAMILIAR.  DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO.  ILEGITIMIDADE ATIVA.
NULIDADE  QUE  NÃO  SE  PROCLAMA.  INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
APLICAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  APÓS  A  EMENDA  DA  INICIAL.  1.  A
jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em
vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos
experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio
dos herdeiros (como no caso). 2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo
o espólio assumido o processo posteriormente  (i),  e  nas  ajuizadas pelo  espólio pleiteando danos
experimentados  em vida  pelo  de  cujus  (ii),  a  jurisprudência  tem reconhecido  a  legitimidade  do
espólio. 3. Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii)
por  direito  próprio  e  não  por  herança,  como  é  o  caso  de  indenizações  por  danos  morais
experimentados pela família em razão da morte de familiar.  Nessa circunstância,  deveras,  não há
coincidência  entre  o  postulante  e  o  titular  do  direito  pleiteado,  sendo,  a  rigor,  hipótese  de



No caso vertente, todavia, o Espólio não possui legitimidade para pleitear os
danos materiais, pois, de acordo com o documento de f. 29, a contratação direta do
PET-SCAN Oncológico foi paga exclusivamente pelo cônjuge do de cujus.

Pelo exposto, acolho parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa ad
causam,  excluindo  o  Espólio  do  polo  ativo  da  lide  quanto  ao  pedido  de
indenização por danos materiais.

Passo ao mérito.

Infere-se dos autos que, em 15 de abril de 2013, a Sra. Bastinha Medeiros
Barreto  solicitou  à  Unimed  João  Pessoa  a  autorização  do  exame  PET-SCAN
Oncológico, prescrito pelo médico que a acompanhava, f. 31/32, com o objetivo de
diagnosticar a recidiva do Câncer que já a acometeu.

Em razão da demora na análise do pleito e da urgência que o quadro de saúde
da paciente  exigia,  no dia  18  de  abril  de 2013,  o  seu esposo,  Manoel  Reinaldo
Barreto, optou por contratar diretamente o procedimento médico requestado, f. 29,
desembolsando o valor de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais).

O requerimento administrativo somente foi decidido em 02 de maio de 2013,
f. 33, dezessete dias após a data de entrada e três dias após o óbito do de cujus, f. 27,
concluindo pela negativa de custeio do exame, por falta de cobertura contratual.

Os Tribunais de Justiça pátrios firmaram entendimento no sentido de que a
demora  injustificada  da  solicitação  de  exame  de  urgência  equivale  à  recusa5,

ilegitimidade  ad  causam.  [...].  (REsp  1143968/MG,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/07/2013)

5 DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM
PEDIDO DE DANOS MORAIS.  LEGITIMIDADE PASSIVA.  FALTA DE AUTORIZAÇÃO DE
EXAME  MÉDICO.  AUSÊNCIA  DE  RESPOSTA  À  NOTIFICAÇÃO  DO  CONSUMIDOR.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 48 HS PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 319 DA ANS.
INDEVIDA RECUSA.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. […]. 5. A demora injustificada quanto ao deferimento do pedido de
autorização e a ausência de manifestação quanto à notificação encaminhada pelo consumidor, por si
só, caracterizam o defeito na prestação de serviço e uma conduta abusiva por parte da seguradora. 6.
Precedente da Casa. "A recusa ou retardamento de autorização de procedimento cirúrgico pelo plano
de saúde contratado, em situações de urgência, mostra-se injusta e abusiva, equivalendo à própria
negativa  da  cobertura  em  si.  Ademais,  a  demora  a  pretexto  de  solicitação  de  informações
complementares  pode  ser  entendida  como recusa  velada,  violando  o  art.  35-C,  inciso  I,  da  Lei
9.656/98. Há conduta abusiva perpetrada pela operadora do plano de saúde que nega autorização ou
retarda o seu deferimento, apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, porquanto agrava o estado de abalo psicológico e de angústia sofrido por alguém que já se
encontra  aflito  com  problemas  graves  de  saúde,  afastando,  ainda,  a  hipótese  de  que  o  simples
inadimplemento  contratual  não  gera  danos  morais."  (Acórdão  n.755543,  20110710291062APC,
Relator:  Ana Cantarino,  Revisor:  Jair  Soares,  6ª  Turma Cível,  DJE:  04/02/2014,  pág.  182).  7.  O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual é possível a condenação em danos
morais quando há indevida recusa de cobertura de seguro de saúde, na medida em que a resistência da
seguradora  agrava  a  aflição  e  o  sofrimento  experimentado  pelo  segurado,  já  fragilizado  pela
enfermidade de que é portador. (AgRg no REsp 1172778/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 31/05/2010 e REsp 1037759/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 05/03/2010). 8. Firme a jurisprudência dos tribunais no
sentido de que, para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais, necessário
observar  as  circunstâncias  do caso  concreto,  as  condições  pessoais  e  econômicas  das  partes  e  a
extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, com vistas
a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor, buscando-se, o
tanto  quanto  possível,  estipular  o  valor  que  seja  o  necessário  e  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do dano. 9. Por se tratar de ação de conhecimento que culminou na condenação da ré, há



caracterizando danos morais passíveis de indenização acaso reste demonstrado que a
cobertura era devida.

O  exame  pretendido,  PET-SCAN  Oncológico,  além de  estar  previsto  no
Anexo I,  da Resolução Normativa nº  262/11, vigente na época do evento,  como
procedimento  de  cobertura  mínima  obrigatória,  refere-se  a  enfermidade  cujo
tratamento é coberto pelo plano de saúde contratado.

Se o tratamento de determinada doença é  coberto pelo plano de saúde,  a
Operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição
médica, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção
da vida e da saúde, objeto primaz do contrato.

Demonstrado, dessa forma, que o exame prescrito era indispensável para a
saúde  e  bem-estar  da  falecida  esposa  do  Apelado,  o  atraso  injustificado  da
autorização e a posterior recusa da Ré em reembolsar a contratação direta implicam
a secção da própria cobertura do plano de saúde, o que, nos termos da jurisprudência

que ser aplicado ao caso dos autos o art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer a
fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 10. Recurso improvido. (TJDF -
APC 20130710261562 DF 0025386-88.2013.8.07.0007 Orgão Julgador 5ª Turma Cível Publicação
Publicado  no  DJE:  04/11/2014  .  Pág.:  325  Julgamento  22  de  Outubro  de  2014  Relator  JOÃO
EGMONT)

APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INDENIZATÓRIA.  PLANO  DE  SAÚDE.
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...].  4.  A demora na liberação de
autorização para exame em clínica credenciada equivale à recusa de cobertura, constituindo prática
abusiva, uma vez que o exame apresentava-se como necessário ao diagnóstico, conforme declaração
médica atestando a necessidade. 5. A recusa de cobertura contratual em situações tais surpreende o
consumidor,  já  evidentemente combalido emocional  e  fisicamente por problema de saúde,  o  que
causa dissabor juridicamente relevante e constitui causa eficiente para gerar danos morais. 6. Valor do
dano  moral  fixado  moderadamente  e  em  observância  à  razoabilidade  e  proporcionalidade,  não
merecendo  a  pretendida  redução.  7.  Provimento  parcial  do  recurso.  (TJRJ  -  APL
00134432520108190208  -  Órgão  Julgador  DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL –  Publicação
28/05/2013 – Julgamento 22 de Maio de 2013 – Relator ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME)



do Superior Tribunal de Justiça6 e dos Tribunais de Justiça pátrios7, enseja danos
morais passíveis de indenização.

Materializado  o  ilícito  extrapatrimonial,  passa-se  a  analisar  se  a  quantia
arbitrada pelo Juízo atendeu aos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

O  quantum indenizatório  deve  ser  fixado  considerando  o  bem  jurídico
violado,  a  situação  pessoal  da  parte  autora,  o  potencial  econômico  do  lesante,
atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não
resultar enriquecimento sem causa. 

6 CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  Recurso  especial.  Plano  de  saúde.  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)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA
INDEVIDA  DE  COBERTURA  INTEGRAL.  STENTS.  DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.  1.  Nos  termos  da  jurisprudência  reiterada  do  STJ,  "a  recusa  indevida  à
cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição
psicológica  e  de  angústia  no  espírito"  (REsp  657717/RJ,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  DJ
12/12/2005). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1528089 RS
2015/0087293-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RECUSA
INDEVIDA DE  COBERTURA A MATERIAL NECESSÁRIO  (STENT)  À  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA  CARDÍACA  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (…) 3. Cabimento de
indenização por dano moral. 3.1. Consoante cediço nesta Corte, a recusa indevida⁄injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, 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. Caracterização de dano moral in re ipsa.
Precedentes. 3.2. Hipótese em que o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto,
arbitrou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  4.  Agravo regimental
desprovido.  (AgRg no  AREsp 635.944⁄MG,  Rel.  Ministro MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,
julgado em 12⁄05⁄2015, DJe 19⁄05⁄2015)

7 APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  PELOS
DANOS MORAIS E MATERIAIS -  PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DO
EXAME  PET SCAN  ONCOLÓGICO  E  DA RADIOTERAPIA POR  IMRT -  SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA 469 DO STJ - CONTRATO DE ADESÃO -
INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO  CONSUMIDOR  -  ART.  47  DO  CDC  -
RADIOTERAPIA POR IMRT - INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA VEDAÇÃO CONTRATUAL DE
TAL  PROCEDIMENTO  -  AUSÊNCIA  DE  CLÁUSULA  ESPECÍFICA  RESTRINGINDO  OS
TRATAMENTOS  REQUERIDOS  -  INTERPRETAÇÃO  DE  FORMA  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR  -  PLANO  DE  SAÚDE  QUE  NÃO  PODE  INTERFERIR  NA ESCOLHA DO
MÉDICO REFERENTE AOS MEIOS QUE IRÃO PROPORCIONAR O MELHOR DESEMPENHO
DO TRATAMENTO CLÍNICO -  IMPOSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO A
SER OBSERVADO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE, E NÃO PELO PLANO - EXAME PET
SCAN  ONCOLÓGICO  SOLICITADO  POR  MÉDICO  ESPECIALISTA  -  COBERTURA  DE
EXAME DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA CÂNCER – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº
211 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR QUE CONTEMPLA O EXAME
EM QUESTÃO NO ROL DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA - REEMBOLSO DEVIDO -
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - DOENÇA
GRAVE - SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA DO ENFERMO ANTE A
POSSIBILIDADE DE FICAR SEM O DEVIDO TRATAMENTO – MINORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS),  OBSERVANDO-SE  OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  Recurso  de  apelação  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJPR  -  8ª
C.Cível - AC - 1426151-1 - Curitiba - Rel.: Themis Furquim Cortes - Unânime - - J. 15.04.2016)



Conclui-se, a partir dessa premissa, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), além de ter sido arbitrada de acordo com as circunstâncias fáticas, a gravidade
objetiva do dano e seu efeito lesivo, está em consonância com os parâmetros fixados
por esta Quarta  Câmara Especializada Cível em casos análogos,  sendo, portanto,
descabida a sua minoração.

Quanto  ao  exame  contratado  diretamente,  restando  caracterizada  a
ilegalidade da recusa da cobertura contratual, é cabível a devolução do seu montante
ao cônjuge do de cujus,  porquanto, conforme mencionado na análise da preliminar
de ilegitimidade ativa ad causam, foi apenas ele quem adimpliu o referido montante.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  apenas
para determinar que o Espólio de Bastinha Medeiros Barreto não figure no polo
ativo  da  lide  com  relação  ao  pedido  de  restituição  das  despesas  com  a
contratação do exame PET-SCAN Oncológico, mantendo a Sentença em seus
demais termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Consumidor  ?  Plano  de  Saúde  ?  PET/SCAN  e  Radioterapia  Conformacional  3D ?  Exclusão  de
cobertura ? Conduta ilícita ? Cláusula contratual inválida ? Alegação de ausência de previsão no rol
de procedimentos obrigatórios da ANS - Inadmissibilidade - Rol orientador que prevê a cobertura
mínima obrigatória - Paciente diagnosticado com câncer - Existência de prescrição médica – Contrato
que  prevê  a  cobertura  de  tratamento  oncológico,  não  podendo  sua  aplicação  ser  restringida  em
desfavor  do  consumidor  -  Jurisprudência  pacificada  ?  Negativa  ilegal  de  cobertura  ?
Impossibilidade ? Precedentes do STJ ? Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste Tribunal - Sentença
mantida  ?  Aplicação  do  art.  252  do  RITJSP  ?  Recurso  improvido.  (TJSP  -  APL
10658450220138260100 SP - Órgão Julgador 7ª Câmara de Direito Privado – Publicação 26/11/2014
– Julgamento 26 de Novembro de 2014 – Relator Luiz Antonio Costa)


