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recorrida. Alternativamente, pugnou pela redução do valor indenizatório fixado na origem. No agravo (e-STJ fls. 333/337), afirma
a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. É o relatório. Decido. Assim consta do acórdão recorrido (e-
STJ fls. 276/284): No caso, o relatório médico de fl. 20 descreveu: “A Sra. Selma Candida Bontempo, 66 anos de idade, foi por
mim avaliada e apresenta indicação de realização de biópsia histopatológica mamária bilateral. A paciente possui risco
aumentado para câncer de mama (CID 10 CSO) tanto pelo histórico familiar (irmão com câncer de mama e sobrinha com
câncer de mama diagnosticado aos 31 anos de idade) quanto pelo passado de uso de reposição hormonal por longa data
(mais de 10 anos). Em propedêutica de imagens de mama foi submetida a ressonância magnética na data de 17/08/16, que
mostrou dois achados de suspeição, um realce nodular com formato irregular em mama esquerda e um realce linear em
mama direita (características morfológicas consideradas como de suspeição em ambos achados, classificadas como BIRADS
VI = classificação radiológica internacional que indica a realização de biópsia).Relatório anexo. Tais achados não apresentam
alteração clínica perceptível ao tato ou a visão, bem como não apresentam manifestação tanto à mamografia, quanto à
ultrassonografia mamária. Visto o risco acima exposto, bem o a particularidade das lesões serem impalpáveis e aparecerem
somente à ressonância magnética, torna-se imperioso o prosseguimento de investigação para obtenção de material para
avaliação histopatógica via procedimento de mamotomia (espécie de biópsia com agulha grossa associada a sistema a vácuo
acoplada, no caso, ao aparelho de ressonância, que retirará fragmentos das lesões para determinação do diagnóstico e
estabelecimento da conduta adequada). A não realização do exame impede diagnóstico conclusivo da situação, impedindo,
pois, a realização de qualquer tipo de tratamento que possa vir ser necessário”. A operadora de plano de saúde não pode
intervir ou eleger na escolha do melhor tratamento clínico, sem, em contrapartida, assumir expressamente igual responsabi-
lidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório, por conta da negativa dos procedimentos eleitos como
essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser
observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. (...) A interpretação do contrato e da
legislação permite concluir que a previsão de cobertura do exame para determinado diagnóstico, não veda ou exclui seu
emprego para cura ou tratamento de outras morbidades, desde que haja estudos ou trabalhos médicos científicos reconheci-
dos no mesmo sentido. Nesse ponto em particular, a negativa não veio acompanhada de qualquer trabalho científico, literatura
médica ou prova pericial, que concluíssem pela inviabilidade ou o resultado efetivo na utilização da “mamotomia por ressonân-
cia magnética”. Quanto à Resolução Normativa n. 387/2015, da Agência Nacional de Saúde, alterado pela Resolução Normativa
nº 407/2016, sua listagem é acerca dos procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória. Todavia, esse rol não é
taxativo, inclusive, deve ser revisto a cada 02 (dois) anos. Não existe, nesta norma, exclusão de outras coberturas, principal-
mente aquelas consideradas fundamentais para assegurar a saúde e a vida, obrigação inerente à própria natureza contratual
de seguro de saúde. Embora a mamotomia guiada por ressonância magnética não conste na listagem, era necessária para
identificação conclusiva acerca da existência de câncer de mama, conforme prescrição médica. (...) Portanto, a negativa de
cobertura do procedimento foi indevida. Dos danos morais A demandante aduziu que a recusa de cobertura acarretou-lhe
profunda dor, angústia e humilhação. A recusa de cobertura do exame foi ato capaz de ofender a dignidade da segurada e com
intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que colocou em risco a sua saúde física e mental. Foi
capaz de aumentar o estado de sofrimento, angústia e desespero da paciente, cujo estado anímico já se encontrava combalido
pela suspeita de provável câncer de mama. (...) Configurado o dano, passo ao arbitramento do valor a ser fixado a título de
compensação. É sabido que a indenização, no caso de dano moral, não tem efeito reparador, mas meramente compensatório
pela ofensa aos valores imateriais da pessoa. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da
razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador.
Portanto, à vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compen-
satório da indenização por danos morais, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). É preciso sopesar que o plano de
saúde manteve a negativa de cobertura da terapêutica, a despeito da situação de urgência acarretada pelo estado de saúde da
paciente, a qual estava com suspeita de câncer de mama. Como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, de que a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar exame médico necessário ao
tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da
pessoa comprometida em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 3. MINORAÇÃO DO MONTANTE
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que
caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao
diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 2. A revisão do entendi-
mento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir que a recusa de cobertura não gerou, no caso concreto, lesão a direito
de personalidade, exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável na via eleita, ante a incidência do Enunciado
n. 7/STJ. 3. Aplica-se o Enunciado n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem,
sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que
não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp n. 1.277.831/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/
9/2018, DJe 27/9/2018.) No que se refere ao valor fixado a título de dano moral, somente em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice
da referida súmula, para possibilitar sua revisão. A Corte de origem, entretanto, consideradas as peculiaridades do caso em
questão, manteve a sentença que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização pelos danos que a recorrida sofreu em
decorrência da recusa indevida de exame médico, quantia que não se afigura desproporcional a ponto de ensejar a intervenção
desta Corte. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20%
(vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-
se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de outubro de 2018. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
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