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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071416-31.2012.815.2001.
Origem : 14ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
1º Apelante: Maria Auxiliadora de Carvalho Silva.
Advogado : Odilon de Lima Fernandes.
2º Apelante: Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.
Advogados : Luis Augusto Crispim Filho e outros.
Apelados : Os mesmos.

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE
SAÚDE.  ATENDIMENTO  HOME  CARE.
PACIENTE IDOSA EM GRAVE ESTADO DE
SAÚDE.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA DE
TAL  DIREITO.  ILEGALIDADE.  NULIDADE.
FORÇA  COGENTE  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  AMEAÇA  AO  OBJETO
CONTRATUAL.  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Os planos de saúde sujeitam-se à incidência das
normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se na  modalidade  de  serviço  prestado,
sob  remuneração,  pelo  mercado  de  consumo,  nos
termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

– Tratando-se de paciente idosa com seu poder de
locomoção limitado devido ao seu  grave  estado de
saúde, exigir que a mesma se locomova aos hospitais,
clínicas e postos médicos, a fim de receber tratamento
médico,  é  muito  mais  que  abusivo,  é  desumano.
Notório  resta  que  na  hipótese  posta,  a  vedação  à
assistência  domiciliar,  em  serviço  de  Home  Care,
acaba  por  inviabilizar  o  usufruto  do  próprio  plano
contratado  pela  consumidora,  restringindo  direito
fundamental inerente à própria natureza do contrato.
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– As operadoras  de  plano  de  saúde,  imersas  num
ramo de atividade classificada como  serviço público
de  natureza  essencial,  devem  ter  como  bússola
norteadora de suas ações a promoção da dignidade da
pessoa humana.

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PARTE
PROMOVENTE.  HONORÁRIOS  ADVOCA-
TÍCIOS  FIXADOS  DE  ACORDO  COM  OS
CRITÉRIOS  DO  ART.  20,  §3°  DO  CPC.
MAJORAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

- Relativamente ao valor da verba honorária, sabe-se
que,  não  tendo  o  provimento  jurisdicional  natureza
condenatória,  a  regra  a  orientar  o  magistrado  na
fixação dos honorários é aquela prevista no §4º do art.
20 do CPC.

-  Se  o  valor  arbitrado  a  título  de  honorários  de
sucumbência observou o grau de zelo do profissional,
o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  a
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
advogado, bem como o tempo despendido para seu
serviço, é incabível a sua majoração. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  por  Maria
Auxiliadora de Carvalho Silva e  Unimed  João Pessoa – Cooperativa de
Trabalho Médico contra a sentença de fls. 104/109,  proveniente da 14.ª Vara
Cível da Comarca de João Pessoa nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer
c/c pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada pela primeira apelante em face
da segunda recorrente.

Retroagindo ao petitório inicial, aduziu a autora, idosa com 94
(noventa  e  quatro)  anos,  que  em  face  ao  seu  delicado  estado  de  saúde
(portadora  de  Alzheimer,  Parkinson,  osteoporose,  desnutrição  protéica-
calórica  grau  2,  úlcera  de  pressão  sacral,  calcânio,  broncopneumonia,
hipoalbuminemia  e  constipação  crônica),  foi-lhe  prescrito  tratamento
domiciliar (Home Care). Aduz, contudo, negativa da seguradora de saúde em
prestar tal serviço, ocasionando a presente demanda.

Requereu  a  promovente,  em tutela  antecipada,  que  seja  a  ré
obrigada a prestar o serviço de “Home Care”, sob pena de multa diária. Em
julgamento definitivo, requereu a confirmação da tutela antecipada. 
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Tutela antecipada deferida (fls.41/43).

O juízo singular julgou procedente os pedidos da autora, nos
seguintes termos:

“Ex positis, fulcrado nas razões de fato e de direito
supra delineadas, resolvo o litígio nos moldes do art.
269, I,  do Código de Processo Civil  ao passo que
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
exposta nos termos da exordial, CONFIRMANDO A
tutela  antecipada  concedida  às  fls.  41/43  para
CONDENAR  a parte demandada ao fornecimento de
tratamento domiciliar à promovente na modalidade
“home care”,  incluindo-se auxiliar  de enfermagem
24 horas por dia com a supervisão de profissional de
enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia na forma
prescrita pelo médico competente, visita semanal de
médico clínico geral ou de especialista, se for o caso,
material  hospitalar,  medicamentos  prescritos  e
demais  cuidados  profissionais  necessários  ao
tratamento das enfermidades da autora tal como se
internada estivesse em nosocômio conveniado.
Por  ser  a  demandada  a  única  sucumbente  nesta
causa,  condeno-a  ao  pagamento  das  custas
processuais e de honorários, os quais, com fulcro no
art.  20,  §4º,  do  CPC,  fixo  em  R$  1.000,00  (mil
reais)”

A  parte  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  120/126),
irresignando-se  apenas  a  respeito  do  valor  arbitrado a  título  de  honorários
advocatícios, pugnando pela respectiva majoração. 

Inconformada  com  a  sentença,  a promovida  também  aviou
Recurso  de  Apelação  (fls.127/134),  sustentando,  em  síntese,  que  não  há
previsão contratual que a obrigue a prestar o tratamento  reclamado. Ressalta
que  o  CDC  não  proíbe  a  existência  das  cláusulas  restritivas  de  direito,
exigindo apenas que essas sejam redigidas em destaque. Pede a reforma da
decisão, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela ré às fls. 157/161.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  (fls.
172/177), em parecer da lavra da ilustre procuradora Lúcia de Fátima Maia
de  Farias,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  aviado  pela
promovida e pelo provimento do apelo interposto pela autora.

É o relatório. 

VOTO.
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Cumprindo  todos  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos  de
admissibilidade, merecem ser conhecidos os recursos interpostos.

- DO APELO DA PARTE PROMOVIDA

Na espécie, a celeuma ora posta centra-se na obrigatoriedade,
ou não, da UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico arcar
com os custos relativos ao serviço de  Home Care,  prescrito para a autora,
paciente idosa com 94 (noventa e quatro) anos. 

Aduz a apelante que não o plano da apelada não dá direito a tal
benefício. Ressalta que o CDC não proíbe a existência das cláusulas restritivas
de direito, exigindo apenas que essas sejam compreensíveis e redigidas em
conformidade com a legislação consumerista. 

Pois bem.

Ab inito, mister se faz realçar que os planos de saúde sujeitam-
se  à  incidência  das  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na  modalidade  de  serviço prestado,  sob remuneração,  pelo
mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais,  a  própria  Lei  nº  9.656/98,  que  regulamenta  a
atividade  dos  planos  e  seguros  privados de  assistência  à  saúde,  em vários
dispositivos,  ao  tratar  dos  assistidos,  utiliza  a  nomenclatura  técnica
“consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

Outrossim,  o  STJ  pacificou  a  questão  sumulando  o
entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Oportuno lembrar que se trata de normas de ordem pública e de
interesse  social,  haja  vista  seu  honroso  mister  de  promover  uma realidade
social mais justa e igualitária. Aplicam-se, por consequência, obrigatoriamente
às  relações  por  elas  reguladas,  sendo  inderrogáveis  pela  vontade  dos
contratantes, dada sua natureza cogente.

Sob esta perspectiva, estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
IV –  estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
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(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso.” (grifo nosso).

Compulsando os autos, afere-se tratar de paciente idosa com 94
(noventa e quatro) anos que, portadora de Mal de Parkinson, devido ao seu
grave estado de saúde, encontra-se com  “limitações motoras, incontinência
urinária  e  fecal,  além  de  comorbidades  como  distúrbio  psiquiátrico,
osteoporose, pan gastrite e lesão esofágica sugestiva de tumor”, consoante
relatado no laudo médico às fls. 18.

Ademais,  devido  ao  avanço  do  quadro  clínico,  informou  a
nutricionista que a acompanha que a autora apresenta desnutrição protéica-
calórica  grau  2,  úlcera  de  pressão  sacral,  calcânio,  broncopneumonia,
hipoalbunemia  e  constipação  crônica,  necessitando  se  alimentar  mediante
sonda (fls. 20/21).

Neste caso,  exigir  que a paciente  se locomova aos hospitais,
clínicas e postos médicos, a fim de receber tratamento médico, é muito mais
que abusivo, é desumano.  Notório resta que na hipótese posta, a vedação à
assistência  domiciliar,  em serviço  de  Home Care, acaba  por  inviabilizar  o
usufruto  do  próprio  plano  contratado  pela  consumidora,  ou  seja,  restringe
direito fundamental inerente à própria natureza do contrato.

É,  pois,  sob  esse  fundamento,  que  os  tribunais  pátrios  vêm
declarando a abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou
estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de
receber integral assistência do plano de saúde.

Na espécie, não se almeja negar ou suprimir a autonomia da
vontade na formação dos contratos. Absolutamente. O nosso querer restringe-
se  à  primazia  de  valores  maiores,  utilizando-se,  para  tanto,  do  espírito
protetivo do Direito do Consumidor.

A liberdade de contratar não é absoluta, esbarrando em zonas
fronteiriças de bens supremos e, por isso, indisponíveis. 

A natureza peculiar do contrato de seguro saúde e a especial
relevância  do direito  protegido estão  a  exigir  que  a  sua  compreensão  seja
realizada à luz de princípios maiores, e não à vista das regras tradicionais da
teoria dos contratos. 

Destaco, ainda,  que a cooperativa médica ofertante de planos
de  saúde,  por  inserir-se  num ramo  de  atividade  classificada  como serviço
público  de  natureza  essencial,  deve  ter,  como  bússola  norteadora  de  suas
ações, a promoção da dignidade da pessoa humana.
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É  inconcebível,  em  qualquer  circunstância,  que  o  aspecto
econômico se sobreponha à vida, pois, dentre tantos bens que repousam sob as
asas da Justiça e do Direito, ela reina, irradiando valores a todas as demais
coisas, legitimando o célebre pensamento do poeta Fernando Pessoa de que “o
Ideal é a Vida!”.   

Sob  este  horizonte,  Jurisprudência  recente  desta  Corte  de
Justiça: 

“APELAÇÃO.  AGRAVO  RETIDO.  IDENTIDADE
DAS  RAZÕES  DOS  RECURSOS.  ANÁLISE
CONCOMITANTE.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PLANO  DE  SAÚDE.  ATENDIMENTO
DOMICILIAR  NA  MODALIDADE  HOME  CARE.
AUSÊNCIA  DE  COBERTURA  CONTRATUAL.
RECUSA  INDEVIDA.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. De acordo
com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de
saúde  pode  estabelecer  as  doenças  que  terão
cobertura,  mas não o tipo de tratamento utilizado
para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula
contratual que exclui tratamento domiciliar quando
essencial  para  garantir  a  saúde  ou  a  vida  do
segurado  (STJ,  AgRg  no  Ag  1325939/DF,  Rel.
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014). 2. Todo e
qualquer  plano  ou  seguro  de  saúde  estão
submetidos às disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  enquanto  relação  de  consumo  por
meio  da  prestação  de  serviços  médicos. 3.
Manutenção da Sentença. Recursos desprovidos.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00159264820108150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. Em 23-09-2014)

“AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE
DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO APELATÓRIO. GEAP
- FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO DE COBERTURA DO SERVIÇO DE
HOME  CARE.  VIOLAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL.  MANUTENÇÃO.  PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  ALEGAÇÕES  DO  REGIMENTAL
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INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
ENTENDIMENTO ESPOSADO. DESPROVIMENTO
DA SÚPLICA.  O Código de Defesa do Consumidor
em seu art. 51, inciso IV, conferiu nulidade de pleno
direito  à  previsão  contratual  referente  ao
fornecimento de produtos e serviços que coloquem o
cliente  em desvantagem exagerada  na  relação  de
consumo. São as chamadas cláusulas abusivas que
vêm sendo  coibidas  pelo  Judiciário,  em defesa  do
consumidor, que, na maioria das vezes, encontra-se
em situação desfavorável. Se a pretensão dos planos
médicos é agir de forma complementar ao sistema de
saúde  nacional,  onde  para  isso,  inclusive,  cobram
um  valor  considerável  de  seus  segurados,  devem
também atuar de forma global no trato da matéria,
sem  exclusão  dessa  ou  daquela  enfermidade,
assumindo  os  riscos  próprios  de  sua  atividade.  A
internação domiciliar é uma forma de diminuir os
custos  substancialmente  menores,  em  relação
àqueles  com  que  a  apelante  arcaria  em  caso  de
internação  hospitalar.”(TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00440421120108152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em
22-07-2014)  

“OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
NEGATIVA  INJUSTIFICADA  DA  OPERADORA  -
PRECEDENTES  DANO  MORAL  CONFIGURADO
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  96132485  -
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE.  Negativa
de  cobertura  de  tratamento  home  care  sob  o
fundamento de haver expressa previsão contratual
quanto  à  sua  exclusão  É  vedado  à  seguradora
influir na escolha da melhor forma de tratamento
ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha
É indevida a negativa e nula a cláusula contratual
restritiva, quando houver expressa indicação médica
Inteligência da Súmula n. 90 deste E. TJSP. Danos
morais  configurados  diante  da  negativa  injusta
perpetrada  pela  seguradora  em  afronta  a
entendimento  sumulado  desta  E.  Corte  Sentença
mantida  Recursos  não  providos.  (TJSP;  APL
1046379-22.2013.8.26.0100;  Ac.  7423950;  São
Paulo;  Segunda  Câmara  de  Direito  Privado;  Rei.
Des.  José Carlos Ferreira alves; Julg.  25/02/2014;
DJESP 24/03/2014.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00227473420118150011, 3ª Câmara
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cível,  Relator  Des  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides , j. em 03-06-2014) 

Com  efeito,  há  que  se  reconhecer  a  nulidade  das  referidas
cláusulas, que se mostram abusivas e colocam o consumidor em situação de
exagerada desvantagem, conforme previsto pelo inciso IV do art. 51 do CDC

Assim, diante do exposto, irretocável o entendimento exarado
pela sentença apelada, que determinou que o plano de saúde continue cobrindo
as  despesas  referentes  à  internação  domiciliar  (home  care)  da  autora,  ora
apelada.

- DO APELO DA PARTE AUTORA

Alega a  parte autora que o valor  de R$ 1.000,00 (mil  reais)
estipulado à título de verba honorária sucumbencial fora irrisório, pugnando
pela respectiva majoração.

Neste  ínterim,  sabe-se  que,  não  tendo  o  provimento
jurisdicional natureza condenatória, a regra a orientar o magistrado na fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais é aquela prevista no §4º do art. 20
do CPC, que assim dispõe:

"Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados  consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,
atendidas  as  normas  das  alíneas  'a',  'b',  e  'c'  do
parágrafo anterior". 

Para  Yussef  Said  Cahali,  em  seu  artigo  Honorários
Advocatícios,  "a  verba  honorária  deve  ser  dosada  com  observância  do
critério fixado pelo art. 20, § 3º, do CPC, considerando que a natureza e
importância da causa devem ser sopesadas com o trabalho dos advogados; e
o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração
do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em
ambos  os  graus  de  apelação"  (In.  Honorários  advocatícios.  Revista  dos
Tribunais. 3. ed. p. 469). 

Logo,  levando-se em consideração as alíneas a que faz menção
o §4º do art. 20, do CPC, que se referem ao grau de zelo do profissional; ao
lugar da prestação do serviço; à natureza e à importância da causa, ao trabalho
realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, entendo que o
montante  arbitrado  pelo  juiz  de  base  fora  fixado  de  forma  adequada,  não
merecendo, pois, majoração.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
devendo ser a sentença mantida incólume em todos os seus termos.

É COMO VOTO.  
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Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento,  a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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