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EMENTA:  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 INDE-
VIDA.  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.   DES-
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

1. “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode esta-
belecer 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 domici-
liar 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 presta-
ção de serviços médicos. 

3. Manutenção da Sentença. Recursos desprovidos. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
Cível e ao Agravo Retido de n.º 0015926-48.2010.815.0011, em que figuram como
partes a UNIMED Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e Maria
Rocha Tomaz.

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  da  Apelação  e  do  Recurso
Adesivo,  e negar- lhes provimento.

VOTO.

A UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. interpôs Apelação
contra a Sentença, f. 247/250, prolatada pelo  Juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em face dela intentada
por Maria Rocha Tomaz, que  julgou procedente o pedido, ratificando os termos da



decisão que concedeu a tutela antecipada, f. 77/79, para determinar a instalação da
residência  da  Autora,  ora  Apelada,  da  estrutura  médico-hospitalar  necessária  ao
fornecimento  de  oxigênio  domiciliar  contínuo,  à  realização  de  fisioterapia
respiratória (três vezes ao dia) e motora (uma vez ao dia), ao fornecimento de equipo
para bomba de dieta diária (três vezes ao dia) para aplicação de Diosan 85 ml por
SNE,  ao  acompanhamento  por  Médico  de  livre  escolha  e  de  Enfermeiro  para
aplicação de hidrogel e curativo na paciente, ao fundamento de que não havendo
expressa exclusão no contrato da cobertura para o atendimento domiciliar, a recusa
do seu fornecimento é indevida. 

Em suas razões recursais, f. 274/286, alegou que, ao contrário do entendido
pelo Juízo,  no contrato de prestação de serviço médico-ambulatorial  e  hospitalar
celebrado pelas Partes, a Cláusula 10, item 10.1 expressamente exclui da cobertura
contratual  a  prestação  dos  serviços  de  aluguel  de  equipamentos  hospitalares  e
similares,  atendimento  a  domicílio,  enfermagem  em  caráter  particular  e
medicamentos em geral, exceto nos casos de internamento.     

Argumentou que não tem autorização da Agência de Vigilância Sanitária –
ANVISA para fornecer equipamentos hospitalares, e, por consequência, a  ordem
que lhe foi imposta de instalação de estrutura hospitalar na residência da Apelada
contribuiu para a prática de infração ao art. 2º, da Resolução n.º 11, da ANVISA, que
preceitua  que  nenhum  serviço  de  atenção  domiciliar  pode  funcionar  sem  estar
licenciado pela autoridade sanitária.

Requereu, preliminarmente, o conhecimento do Agravo Retido de f. 89/96
interposto contra a Decisão que concedeu a antecipação da tutela, e o provimento do
Apelo para que o pedido seja julgado improcedente. 

Nas  Contrarrazões,  f.  292/293,  a  Apelada  alegou  que  é  idosa,  vítima  de
diabetes,  com  sequelas  de  AVC  –  Acidente  Vascular  Cerebral,  sem  qualquer
mobilidade,  tendo  se  submetido,  inclusive,  a  vários  procedimentos  médicos  e
cirúrgicos,  dentre  eles,  traqueostomia  e  desbridamento  autolítico,  e  recebido  a
prescrição médica de internação em UTI domiciliar, para evitar infecção hospitalar,
imprescindível a sua sobrevida.

Defendeu que,  apesar  de  ser  conveniada  ao  Plano de  Assistência  Médica
Especial, a Apelante insistiu na negativa de prestar tal serviço, pugnando, ao final,
pelo desprovimento do Recurso. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  302/307,  opinou  pelo  desprovimento  da
Apelação, ao fundamento de que a negativa de autorização do procedimento em
questão  é  abusiva,  por  constituir  em  limitação  indevida  da  responsabilidade
decorrente da natureza do contrato de adesão que foi firmado pelos litigantes. 

É o Relatório.

O Agravo Retido é tempestivo e adequado, assim como o Apelo, pelo que,
tendo o preparo do recurso apelatório sido recolhido, f. 286, e preenchidos os demais
pressupostos recursais, deles conheço.



O Agravo Retido foi interposto pela parte ré contra a Decisão de f. 77/79, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela, que foi ratificada em todos os seus termos
na Sentença. 

As  suas  razões  confundem-se  com  os  do  Recurso  Apelatório,  pelo  que,
analiso-as conjuntamente. 

A Autora/Apelada, à época do ajuizamento da presente Ação, com oitenta e
cinco anos de idade, em 16 de dezembro de 2005, aderiu ao Plano de Saúde junto à
Ré/Apelante  denominado  “Novo  Univida”,  f.  10/16,  cujo  Contrato  Particular  de
Prestação de Serviço Médico-Ambulatorial e Hospitalar, traz cláusulas de inclusão e
e de exclusão de atendimentos e/ou procedimentos médicos, f. 17/32. 

Foi  vítima  de  Acidente  Vascular  Cerebral  –  AVC,  com  sequelas  de  tal
problema,  traqueostomizada  e  com  mobilidade  prejudicada,  conforme  o  Laudo
emitido  pela  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  da  Clínica,  Pronto
Socorro Infantil e Hospital Geral – CLIPSI, f. 47, na qual a Apelada esteve internada
por mais de sessenta dias, f. 36/44.

Os Médicos que a acompanharam não apenas  evidenciaram a necessidade de
cuidados médicos especiais, como prescreveram a internação em domicílio, com  a
realização de fisioterapia respiratória (três vezes ao dia) e motora (uma vez ao dia), o
fornecimento de equipo para bomba de dieta diária (três vezes ao dia) para aplicação
de  Diosan  85  ml  por  SNE,  a  aplicação  de  hidrogel  e  curativo  na  paciente  por
Enfermeiro qualificado e o fornecimento de oxigênio domiciliar contínuo, Laudos
Médicos de f. 44/46.

A  Apelada  requereu  administrativamente  a  liberação  de  procedimentos
médicos,  de  fisioterapia,  de  enfermagem e  oxigênio,  f.  33,  que  foi  negado  pela
Apelante, ao fundamento de que o contrato de prestação de serviços não prever a
cobertura  contratual  do  aluguel  de  equipamentos  hospitalares  e  similares  e  de
atendimento domiciliar, f. 34/35.

Incontinenti, a Apelada ingressou com a presente Ação com a finalidade de
que a Apelante fosse condenada ao cumprimento da obrigação do fornecimento de
oxigênio domiciliar contínuo, fisioterapia respiratória e motora, equipo para bomba
de dieta diária para aplicação de Diosan 85 ml e de dispor Enfermeiro qualificado
para aplicação de hidrogel e curativos, no que foi atendido pelo Juízo.

Apesar de haver cláusula contratual expressamente excluindo da cobertura, o
atendimento à domicílio, Cláusula 10, item 10.1, “c”, f. 116, o Superior Tribunal de
Justiça1 já se posicionou no sentido de que sempre que houver indicação médica para

1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS  ARTIGOS  458,  II,  E  535  DO  CPC.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  DATA  DA  RECUSA  DO  PAGAMENTO  PELA  SEGURADORA.
SÚMULA  7/STJ.  TRATAMENTO  HOME  CARE.  RECUSA  INDEVIDA.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que
lhe  foram  submetidas  e  apresentou  os  fundamentos  nos  quais  suportou  suas  conclusões,  e
manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as



o seu uso,  como é  a  hipótese,  não  poderá  prevalecer  a  exclusão  contratual  para
tratamento domiciliar, mesmo havendo cláusula contratual expressa. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo2 igualmente reconheceu  a
obrigação de haver cobertura contratual para o atendimento em domicílio, sempre
que houver prescrição médica, mesmo havendo cláusula restritiva. 

De maneira  mais  enfática,  o Tribunal  de Justiça do Rio Grande do Sul  3

decidiu  sob  a  ótica  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  no  sentido  de  que  a
negativa  de  cobertura  para  o  uso  de  home care representa  a  prática  de  conduta
abusiva,  porquanto  restringe  direitos  ou  obrigações  fundamentais  inerentes  à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, nos
moldes do art. 51, § 3º, inc. II,  da Lei nº 8.078/90.

Entender de forma diversa é o mesmo que aceitar a cobertura de determinada

datas  em  que,  inequivocamente,  a  segurada  teve  seus  pedidos  de  pagamentos  de  despesas
negados",  termo a partir  do qual  se  iniciaria  o  lapso  prescricional,  o  exame da irresignação
recursal esbarra na Súmula 7 do STJ.

3.  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.

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014).

2 Plano  de  Saúde  -  Ação  Ordinária  cumulada  com Antecipação  de  Tutela.  Apelação  da  ré
baseada na negativa de cobertura de despesas de tratamento "Home Care" embasada em cláusula
contratual restritiva. Não acolhimento. Plano de saúde que se obrigou a assegurar tratamento.
"Home  Care"  é  mera  continuação  de  tratamento  hospitalar.  Impossibilidade  de  restrição  de
"Home Care" quando há prescrição médica. Inconformismo da ré afastado. Pedido de reembolso
das  despesas  com  fraldas  descartáveis  e  dietas.  Itens  excluídos  expressamente  na  cláusula
contratual.  Encargos  do  paciente  e  familiares.  Apelações  não  providas  (TJ/SP,  Apelação  nº
9104150-98.2008.8.26.0000, Relª. Desª. Silvia Sterman, julgado em 19.2.2013).

Plano de saúde. Tratamento na modalidade “home care”. Cláusulas limitativas que se revelam
abusivas  quando  há  expressa  recomendação  médica.  Súmula  90  deste  E.  TJSP.  Tratamento
“home care” que não se liga só à enfermagem e terapias auxiliares, mas significa a transferência
das condições do hospital para a residência do paciente. Requerida que reconhece a necessidade
do  tratamento,  tanto  que  já  custeava  o  tratamento.  Recurso  improvido  (TJ/SP,  Apelação  nº
0013257-19.2010.8.26.0010, Rel. Des. Maia da Cunha, julgado em 13.12.2012).

3AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE.  ATENDIMENTO  DOMICILIAR.
HOME CARE. COBERTURA. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos
às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da
prestação de  serviços  médicos.  Laudo médico  (fl.  30)  discorrendo sobre  a  necessidade  de
tratamento domiciliar, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do
tratamento e a probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar.  Ademais,
salienta-se  que  a  internação  domiciliar  é,  também,  uma forma de  diminuir  os  custos  que  a
operadora teria em caso de internação hospitalar, sendo, portanto, um tratamento mais vantajoso,
tanto  é  verdade que a  própria  requerida,  em diversas  outras  demandas,  acaba autorizando a
internação  domiciliar  mesmo  sem  expressa  previsão  de  cobertura  no  contrato.  AGRAVO
PROVIDO (TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70058337064, Sexta Câmara Cível,  Rel. Luís
Augusto Coelho Braga, julgado em 05/03/2014).



doença  mas  restringir  o  modo pelo  qual  se  a  enfrenta,  criando uma contradição
intrínseca que afeta a própria eficácia da cláusula de cobertura contratual.

Por  fim,  o  argumento  da  Apelante  da  impossibilidade  de  atendimento
domiciliar por falta de autorização da ANVISA não há como prosperar, porquanto
cabia-lhe o ônus de provar o alegado, que não o fez. 

Posto  isso, conhecidos o Agravo Retido e  a  Apelação,  nego-lhes  provi-
mento, em harmonia com o Parecer Ministerial. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr.
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


