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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO  ONCOLÓGICO.  POSSIBILIDADE  DE
METÁSTASE.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DO
EXAME  PET-SCAN.  NEGATIVA  DE  CUSTEIO.
AUSÊNCIA  DE  AMPARO  NA  LISTAGEM  DA  ANS
COMO  JUSTIFICATIVA.  ABUSIVIDADE
COMPROVADA.  DANOS  MORAIS  IN  RE  IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO  PROPORCIONAL  E
RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.
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- O Anexo I da Resolução Normativa nº 428, da ANS faz
referência ao Pet-Scan Oncológico como referência básica
para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde
privados, ainda que com diretriz de utilização.

-   Considerando  o  quadro  clínico  do segurado e a
necessidade de imediata realização do exame, a recusa
indevida  do  Plano  de  Saúde  revela-se  abusiva  e
atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos
da personalidade, configurando dano moral in re ipsa, o
qual dispensa a comprovação  de  prejuízo  aos  direitos
da  personalidade  no caso concreto.

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com o
princípio  da  razoabilidade,  observados  a  finalidade
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem
como o  grau  de  culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não
pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta
negligente.

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  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Unimed João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença prolatada pelo

Apelação Cível Nº 0040691-25.2013.815.2001 2



Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de
Tutela  Antecipada  ajuizada  por  José  Cabral  da  Silva,  requerendo  a
autorização  para  o  exame Pet-Scan  e  o  fornecimento  do  medicamento
Thyrogen, além de perdas e danos pela negativa na seara administrativa.

Despacho deferindo a tutela de urgência para autorizar
a realização do exame Pet-Scan e disponibilizar o produto Thyrogen – 1 kit
no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 43/44).

A julgadora primeva (fls. 133/138) julgou procedente o
pedido inicial,  confirmando a tutela anteriormente deferida, garantindo a
realização do exame conforme solicitado na guia de requerimento de fl. 38 e
a disponibilização do remédio Thyrogen, de acordo como fora pleiteado na
guia de fl. 37. 

A magistrada condenou a promovida ao adimplemento
de  R$  15.000,00,  a  título  de  danos  morais.  Ao  final,  determinou  que  a
sucumbente pagasse as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em
15% do valor da condenação.

Irresignada,  a  Unimed  João  Pessoa  interpõe  recurso
apelatório  (fls.  140/155)  sustentando  a  legalidade  da  sua  conduta  por
ausência  de  cobertura  contratual  para  o  procedimento  e  o  medicamento
pleiteado.  Alega,  ainda,  a  inexistência  de  dano  moral  indenizável  ao
argumento de que os elementos necessários para tal não estão presentes no
caso em debate.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar
todos os termos do decisum e julgar improcedentes os pedidos autorais. 

Não  obstante  intimada,  a  parte  apelada  deixou  de
ofertar contrarrazões, conforme atesta a Certidão de fl. 179v.
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A Procuradoria de Justiça opina para que seja mantida a
decisão vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O  

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  atividade
compreendida pelo plano de saúde é abrangida pelo Código de Defesa do
Consumidor, conforme dispõe o artigo 3º, § 2º do diploma consumerista.

Vejamos:

Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou
privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,
montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,
exportação,  distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

§  2°  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de  natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. (grifei)

Pois bem.

Em  análise  do  processo,  vislumbro  que  o  Sr.  José
Cabral da Silva, de 85 anos, possui Câncer na tireóide e, após suspeita de
um quadro de metástase, o profissional de saúde especialista em cirurgia
de cabela e pescoço que o acompanha, Dr. Ary Serrano Santos, requereu a
realização do Pet-Scan a fim de rastrear células tumorais no organismo do
paciente.
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Desse  modo,  fora  solicitado  ao  plano  de  saúde  o
exame  e  um  Kit  de  Thyrogen,  medicamento  necessário  para  a  sua
realização. No entanto, a Cooperativa (fl. 41) negou a autorização sob a
alegação  de  ausência  de  preenchimento  dos  critérios  definidos  nas
Diretrizes de Utilização da ANS.

Feito  este  registro,  insta  frisar  que  a  Unimed
colacionou  o  rol  da  ANS  e  DUT  para  o  Pet-Scan (fls.61/67),  além  da
declaração de saúde do Sr. José Cabral (fls. 80/83) e cópia de um contrato
de prestação de serviços médicos e hospitalares (fls. 85/94) sem nome de
contratante e sem qualquer assinatura.

Desse modo, ante o acervo probatório dos autos, não
há como esclarecer se o plano não detinha cobertura contratual para o
procedimento  de  Pet-Scan oncológico,  nem  se  o  apelado  deixou  de
cumprir as exigências da ANS,  pois a diretrizes apresentadas constam
apenas as coberturas obrigatórias, o que não impede o plano de saúde de
acrescer melhores condições nos seus contratos.

Ademais,  o  Anexo  I  da  Resolução  Normativa  nº
428/17,  da ANS (que atualizou o Rol  de Procedimentos  e  Eventos  em
Saúde e revogou a Resolução Normativa nº 387/15) faz referência ao Pet-
Scan Oncológico  como  referência  básica  para  cobertura  assistencial
mínima  nos  planos  de  saúde  privados,  ainda  que  com  “diretriz  de
utilização”. 

Por todo arrazoado, não merece corrigenda a decisão de
primeiro grau, pois o  Pet-  Scan  é um exame de imagem que utiliza uma
substância radioativa para rastrear células cancerígenas no corpo.

No  caso  em  tela,  o  recorrido  apresenta  suspeita  de
metástase, migração por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos
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provenientes da lesão inicial ocorrida na tireóide, restando caracterizada a
necessidade de realização do exame que permite resultados significativos na
oncologia.

Nesse sentido colaciono alguns julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL,
CONSUMIDOR  E  CIVIL.  RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED.
CÂNCER  DE  MAMA.  NEGATIVA  DE  EXAME  (PET-SCAN).
ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO PREENCHE A
DIRETRIZ  DA  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  SAÚDE  (ANS).
RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA
DO  REFERIDO  EXAME. PREVISÃO  CONTRATUAL
GENÉRICA. EXEGESE DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL.
RESOLUÇÕES  DA AGÊNCIA NACIONAL  DE  SAÚDE  (ANS)
NÃO  TAXATIVAS.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  nº  0019105-
13.2011.8.24.0008,  5ª  Câmara de Direito Civil  do TJSC, Rel.  Jairo
Fernandes Gonçalves. j. 30.01.2018). 

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
11/03/2016)

No tocante à indenização por dano moral, vale lembrar
que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a recusa indevida
ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura
financeira  de  tratamento  médico,  a  que  esteja  legal  ou  contratualmente
obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de
tal medida agravar a situação tanto física quanto psicológica do beneficiário.
Caracteriza-se, assim, um dano moral in re ipsa.
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Vejamos:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME
(PET SCAN).  ABUSIVIDADE COMPROVADA.  DANO MORAL
IN  RE  IPSA.  CONFIGURAÇÃO.  1.  A  orientação  do  Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por
danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde
em  arcar  com  os  custos  de  procedimentos  médicos  e  de
realização  de  exames  necessários  ao  acompanhamento  e  ao
diagnóstico  preciso,  como  no  caso  dos  autos,  pois  agrava  a
situação  de  aflição  psicológica  e  de  angústia  no  espírito  do
paciente.  2.  O  valor  fixado  a  título  de  indenização  por  danos
morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se
a incidência da Súmula nº 7/STJ,  somente comporta revisão por
este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na
hipótese dos autos,  em que arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil
reais). 3. Agravo interno não provido.

Quanto  ao  valor  fixado,  cada  situação  se  reveste  de
características  específicas,  refletidas  subjetivamente  na  fixação  da
indenização,  tendo em vista  a observância das  circunstâncias do fato,  as
condições  do  ofensor  e  do  ofendido,  o  tipo  de  dano,  além  das  suas
repercussões no mundo interior e exterior da vítima.

In casu, o autor teve negado um exame para verificar a
disseminação e crescimento de células neoplásicas no seu corpo. Lembrando
que,  à  época  da  solicitação,  este  contava  com 80  anos,  o  que  tornava  a
situação de extrema urgência, haja vista as condições físicas características
da própria idade.

Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico
de desestimular a repetição de conduta semelhante, mas de acordo com a
capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e
nem patrocinar o enriquecimento sem causa. 

No caso dos autos, verifico que a indenização fixada no
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importe  de  R$  15.000,00  está  em  consonância  com  os  parâmetros  de
razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a mantenho.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL para manter todos os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz  convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) (Relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Exmo.
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à Sessão,  o Exmo. Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, em 19 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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