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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0058367-49.2014.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital
Relator      :   Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides. 
1ª Apelante   : Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado: Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8463) 
2ª Apelante : Maria de Lourdes Scarano Pereira
Advogado: Handerson de Souza Fernandes OAB/PB 15.453
Apelado: Os mesmos

APELAÇÃO CÍVEL. UNIMED JOÃO PESSOA.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.  PLANO
DE SAÚDE. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE).
NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DIREITO À VIDA E À PRESERVAÇÃO DA
SAÚDE.  RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PARTE  AUTORA.  DANO  MORAL OCORRENTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  CARÁTER  PEDAGÓGICO.  DANO
MATERIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO 

—  "AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE  AUTORIZAÇÃO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.
TRATAMENTO  QUIMIOTERÁPICO  DOMICILIAR.  CARÁTER  ABUSIVO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.  535 DO
CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  CDC.  SÚMULA  83/STJ.
PRECEDENTES.
1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas,  motivo  pelo  qual  o  acórdão  recorrido  não  padece  de  omissão,
contradição
ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de
Processo Civil.
2. O Eg. Tribunal Estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde
proceder  a  tratamento  domiciliar,  decidiu  em  conformidade  com  a
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  considerar  que  "a  exclusão  de
cobertura  de  determinado  procedimento  médico/hospitalar,  quando  essencial
para  garantir  a  saúde  e,  em  algumas  vezes,  a  vida  do  segurado,  vulnera  a
finalidade  básica  do  contrato"  (REsp  183.719/SP,  Relator  o  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).
3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de
contrato  de  adesão  submetido  às  regras  do  CDC,  a  interpretação  de  suas
cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que
devem  ser  consideradas  abusivas  as  cláusulas  que  visam  a  restringir
procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg



no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

— A recusa indevida ou discordância técnica pela operadora de plano de saúde
de  cobertura  médico-assistencial  gera  dano  moral,  porquanto  agrava  o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde,
não  constituindo,  portanto,  mero  dissabor,  ínsito  às  hipóteses  correntes  de
inadimplemento contratual.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado,  à unanimidade,  em negar provimento à apelação cível da Unimed João Pessoa, e
dar provimento parcial ao recurso apelatório da parte autora.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por Maria de Lourdes Scarano Pereira, em desfavor da Unimed João Pessoa.

Na decisão apelada o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido,
ratificando os termos da medida liminar concedida nos autos, bem como a antecipação de tutela,
para condenar  a parte  promovida,  Unimed João Pessoa,  na obrigação de dar total  cobertura ao
serviço  home  care necessários  para  o  tratamento  da  promovente.  Em  face  da  sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%
(cinquenta por cento), cabendo os honorários advocatícios serem arcados por cada uma das partes.

Irresignada, a Unimed alegou que o atendimento domiciliar (home care) na
forma requerida, não se encontra enquadrado na cobertura contratada e que a Agência Nacional de
Saúde  –  ANS  –  não  inclui  a  assistência  à  saúde  no  ambiente  domiciliar  entre  as  coberturas
obrigatórias.  Ademais,  a  decisão  não  considerou  a  necessidade  de  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro  referente  aos  contratos  de  plano  de  saúde,  realizando  uma  indevida
equiparação da saúde pública com a saúde privada, sem ser avaliadas as contraprestações mensais.

A parte autora também interpões apelação cível, fls. 223/227, requerendo a
reforma  da  sentença  apenas  no  que  pertine  a  condenação  em indenização  por  danos  morais  e
materiais,  assim  como,  a  condenação  da  seguradora  de  saúde  nas  custas  totais  e  honorários
advocatícios.

A Unimed  João  Pessoa  apresentou  contrarrazões,  fls.  229/237,  pugnando
pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  245/250,  opinou  pelo  conhecimento  e
desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relatório. 

Voto.

Apelação Cível: Unimed João Pessoa.



Registre-se,  de  logo,  que  as  normas  previstas  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor, sobretudo em seu artigo 4º, que assegura a boa-fé objetiva, bem como o artigo 51, que
impõe às partes o dever de cuidado, de modo a garantir que o contrato atinja o fim desejado, devem
reger as relações travadas entre os planos de saúde e seus consumidores. 

É  o  que  estabelece  a  Súmula  469,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  in
litteris: 

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde." 

Desta forma, a questão submetida a julgamento deve ser solucionada à luz
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  cuja  pretensão  é  preservar  o  direito  à  vida  e  à  saúde,
consagrado no artigo 196, da Constituição Federal, que assim dispõe: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. 

Nos termos do artigo 47 do código consumerista, as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. 

Pois bem. 

Consta  dos  autos  que a  promovente  é  portadora  de doença  de Alheimer
(CID10: G30) e doença de Parkinson (CID10: G20), ambos em estágios avançados, encontrando-se
totalmente dependente de terceiros, necessitando de atendimento especializado e acompanhamento
por equipe multidisciplinar 24 horas. Diante da necessidade de tratamento, do seu grave estado de
saúde e do risco de morte, judicializou a presente demanda com a finalidade de obter tratamento
médico domiciliar “home care”, cuja cobertura foi negada pela prestadora de serviço de saúde. 

O tratamento domiciliar restou necessário, conforme indicação médica, fls.
42/43, pois  a  promovente  é  hipertensa,  portadora  de  fibrilação  arterial  e  gastrogegunostomia.
Encontra-se restrita ao leito, tetraplégica e recebendo suporte de oxigênio.

Logo, o atendimento domiciliar, serviço de “Home Care”, ao paciente que
apresenta  quadro  clínico  complexo,  idoso,  totalmente  dependente  de  cuidados  específicos  por
recomendação médica,  encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, que preconiza o direito à vida e à saúde e que deve informar a interpretação contratual. 

Além disso, é facultado ao plano de saúde estabelecer as regras para esta
cobertura, porém, não está sob sua discricionariedade a escolha do tipo de tratamento para a cura
dos pacientes, se mostrando desarrazoada a sua negativa. 

Deveras,  no julgamento  do Recurso  Especial  n.  668.216/SP,  o  Eminente
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito abordou com clareza a temática, consoante se observa no
excerto abaixo transcrito:

“ (…) Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e
a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a
doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a
cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as



patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada
pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa
se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano
de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente
com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o
especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa
que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida
do consumidor.
[...]

Nesse sentido,  parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser
impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que
instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro
que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica.
Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor. (...)”

Assim decidiu o STJ:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE
SAÚDE  AUTORIZAÇÃO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.  TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO  DOMICILIAR.  CARÁTER  ABUSIVO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou obscuridade.  Não  se  vislumbra,  portanto,  a  afronta  ao  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.
2. O Eg. Tribunal Estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde
proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado
procedimento  médico/hospitalar,  quando  essencial  para  garantir  a  saúde  e,  em
algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp
183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).
3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato
de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser
feita  da  maneira  mais  favorável  ao  consumidor,  bem  como  que  devem  ser
consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento"  (AgRg  no  AREsp  292.259/SP,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  NÃO  OCORRÊNCIA  -  RECUSA  DE
COBERTURA DOS  MEDICAMENTOS  CORRELATOS  AO  TRATAMENTO  DE
QUIMIOTERAPIA,  MINISTRADOS  EM  AMBIENTE  DOMICILIAR  -
IMPOSSIBILIDADE  -  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  -
VERIFICAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO"
(AgRg  no  Ag  1.137.474/SP,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  Terceira  Turma,
julgado em 18/2/2010, DJe 3/3/2010).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: 

APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  MODALIDADE  AUTOGESTÃO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO
STJ.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  INTERNAÇÃO  DOMICILIAR  NA
MODALIDADE HOME CARE.  IDOSA.  PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA
DE ALZHEIMER EM ESTADO AVANÇADO COM OUTRAS COMPLICAÇÕES
DO  QUADRO  CLÍNICO.  NECESSIDADE  DE  REFERIDA  ESPÉCIE  DE



INTERNAÇÃO  CONFIRMADA  PELOS  LAUDOS  MÉDICOS  ENCARTADOS.
AUSÊNCIA  DE  EXCLUSÃO  DESTA  ESPÉCIE  DE  COBERTURA  NO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.  RECUSA INDEVIDA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  EXCEÇÃO  À  REGRA  DE  QUE  O  MERO
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL  NÃO  OCASIONA DANO  MORAL.  RECUSA
QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO DO PACIENTE.  PRECEDENTES DO
STJ.  INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL.  DESPESAS CUSTEADOS
PELO  USUÁRIO  RELATIVAS  AOS  PROCEDIMENTOS  INDISPENSÁVEIS  PARA
GARANTIR UMA SOBREVIDA COM MAIS QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  AÇÃO  PROPOSTA  PELA  OFENDIDA.
FALECIMENTO  DA  TITULAR  NO  CURSO  DA  AÇÃO.  LEGITIMIDADE  DOS
SUCESSORES. HIPÓTESE DE TRANSMISSIBILIDADE DO REFERIDO DIREITO.
SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
DESPROVIMENTO. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de
plano  de  saúde  administrado  por  entidade  de  Apelação  Cível  nº  0004291-
12.2013.815.2001 5  autogestão.  É cediço  nesta  Corte  que  "a relação de consumo
caracteriza-se  pelo  objeto  contratado,  no  caso  a  cobertura  médico-hospitalar,  sen
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016836820138150731, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 20-09-2016). 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO  DE  SAÚDE.  ATENDIMENTO  "HOME  CARE".  PACIENTE  IDOSO  EM
GRAVE ESTADO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) COM
TETRAPLEGIA.  FALECIMENTO DO AUTOR NO TRANSCURSO DA DEMANDA.
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.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  MAJORAÇÃO  DO
QUANTUM  FIXADO.  RAZOABILIDADE.  ADEQUAÇÃO  AOS  PRECEDENTES
DESTA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. DESPROVIMENTO DO APELO DA
GEAP E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS HERDEIROS. - 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 idoso com seu poder de locomoção limitado, devido ao seu grave estado de
saúde, exigir que a mesmo 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,  acabou  por  inviabilizar  o  usufruto  do  plano  contratado  pelo  consumidor,
restringindo o direito fundamental inerent (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00402138520118152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS , j. em 30-08-2016). 

Com tais  considerações,  alternativa não resta  senão negar  provimento ao
recurso apelatório interposto pela Unimed João Pessoa.

Apelação Cível: Maria de Lourdes Scarano Pereira

A parte  autora  requereu  a  reforma  da  sentença  apenas  no  que  pertine  a
condenação em indenização por danos morais e materiais, assim como, a condenação da seguradora
de saúde nas custas totais e honorários advocatícios.

A recusa indevida ou discordância técnica pela operadora de plano de saúde
de  cobertura  médico-assistencial  gera  dano  moral,  porquanto  agrava  o  sofrimento  psíquico  do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor,
ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.



Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve ser observado o seu
caráter dúplice, que consiste na imputação de penalidade ao agente, com vistas a coibir a recidiva na
prática do ato lesivo (caráter repressivo-pedagógico), bem como promover a compensação pela dor
experimentada pela vítima do evento danoso (caráter compensatório). Tenho que a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), cumpre o caráter pedagógico. 

No que se refere ao dano material, os recibos de pagamentos juntados as fls.
52/91, não servem para comprovar despesas suportadas pelo apelante como serviços de home care.
Ademais,  a  negativa do plano de saúde ocorreu em 06/06/2014 (fls.  49/50)  e em setembro do
mesmo ano já havia uma decisão liminar (fls. 123/126) determinando que a Unimed arcasse com o
serviço de home care, nesse período citado não houve comprovação de despesas, haja vista que os
recibos juntados se referem a período anterior. 

Ante  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO  DA  UNIMED  JOÃO  PESSOA  E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO DA PARTE AUTORA, reconhecendo apenas o pleito de dano moral, fixando-o em
R$. 5.000,00 (cinco mil reais), não vislumbrando comprovação acerca dos danos materiais. No que
toca aos honorários advocatícios, a parte autora decaiu em parte mínima e, conforme o parágrafo
único do art. 86, CPC/15, estes devem ser arcados pela parte promovida, no percentual de 15%
(quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

É como voto. 

Presidiu  o  Julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças
Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL nº 0058367-49.2014.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por Maria de Lourdes Scarano Pereira, em desfavor da Unimed João Pessoa.

Na decisão apelada o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido,
ratificando os termos da medida liminar concedida nos autos, bem como a antecipação de tutela,
para condenar  a parte  promovida,  Unimed João Pessoa,  na obrigação de dar total  cobertura ao
serviço  home  care necessários  para  o  tratamento  da  promovente.  Em  face  da  sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%
(cinquenta por cento), cabendo os honorários advocatícios serem arcados por cada uma das partes.

Irresignada, a Unimed alegou que o atendimento domiciliar (home care) na
forma requerida, não se encontra enquadrado na cobertura contratada e que a Agência Nacional de
Saúde  –  ANS  –  não  inclui  a  assistência  à  saúde  no  ambiente  domiciliar  entre  as  coberturas
obrigatórias.  Ademais,  a  decisão  não  considerou  a  necessidade  de  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro  referente  aos  contratos  de  plano  de  saúde,  realizando  uma  indevida
equiparação da saúde pública com a saúde privada, sem ser avaliadas as contraprestações mensais.

A parte autora também interpões apelação cível, fls. 223/227, requerendo a
reforma  da  sentença  apenas  no  que  pertine  a  condenação  em indenização  por  danos  morais  e
materiais,  assim  como,  a  condenação  da  seguradora  de  saúde  nas  custas  totais  e  honorários
advocatícios.

A Unimed  João  Pessoa  apresentou  contrarrazões,  fls.  229/237,  pugnando
pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  245/250,  opinou  pelo  conhecimento  e
desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relatório. 



Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
     Juiz Convocado
          Relator


