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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1109575-58.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE 
DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANÔNIMA, é apelado RICARDO 
CAMILO BUSSAB.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI 
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E AUGUSTO 
REZENDE.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

ENÉAS COSTA GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1109575-58.2016.8.26.0100

Apelante: Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima 
Apelado: Ricardo Camilo Bussab
Comarca: São Paulo
Juiz: Patrícia de Assis Braguini
 
Voto nº 1.579

Apelação - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer 
tendo por objeto fornecimento do medicamento 
Harvoni® (Sofosbuvir e Daclatasvir) - Alegação de 
inexistência de cobertura ao tratamento por se tratar de 
medicamento de natureza oral, com aplicação 
domiciliar, sendo fornecido pelo SUS, não contando 
com previsão contratual e no regulamento da ANS - 
Inadmissibilidade - Abusividade reconhecida -  
Incidência das Súmulas nº 95 e 102 do TJSP - Lugar da 
prestação do serviço não afasta cobertura - 
Procedimento específico que constitui a própria 
essência do tratamento da moléstia coberta em 
contrato, havendo violação dos direitos do consumidor 
na exclusão de cobertura pelo esvaziamento do 
conteúdo mínimo contratual. Sentença mantida. 
Recurso improvido. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer promovida 

contra plano de saúde, alegando o autor que é beneficiário de plano de saúde 

firmado com a ré e que está em tratamento médico, por ser portador de Hepatite 

crônica viral C, cuja progressão foi significativa, pois não surtiram efeitos os 

tratamentos anteriormente ministrados. Assim, a médica que o assiste prescreveu o 

imediato e urgente tratamento com Harvoni®, o que foi negado pela requerida. 

Adotado o relatório da r. sentença (fls. 261/264), 

acrescento que a ação foi julgada procedente para tornar definitiva a liminar de fls. 

37/38, a fim de que a ré forneça ao autor o medicamento Harvoni® (Sofosbuvir 400 

mg e Ledispavir 90mg), nos termos e pelo prazo da prescrição médica de fls. 23. 

Arcando a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Recorre a prestadora de serviço (fls. 267/272) alegando 
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que não possui dever de fornecer tal medicamento, pois sua utilização é realizada em 

âmbito domiciliar, tendo obrigação de fornecer medicamentos apenas quando o 

tratamento se der em estabelecimento hospitalar. 

Recurso bem processado e respondido (fls. 277/287).

É o relatório. 

O inconformismo da parte não procede, devendo 

subsistir a r. sentença.

Insurge-se o autor contra recusa manifestada pelo 

plano de saúde quanto a solicitação de custeio de determinado tratamento (Harvoni 

– Sofosbuvir 400 mg e Ledispavir 90 mg).

Em seu recurso sustenta a operadora que não há 

obrigação de atendimento porque se trata de medicamento a ser ministrado em 

âmbito domiciliar. 

A recusa, contudo, não se justifica. 

O plano básico previsto pela norma administrativa não 

implica restrição a outras modalidades de tratamento, apenas determinando o 

conteúdo mínimo contratual. 

O art. 10 da Lei nº 9.656/98 não deve ser interpretado, 

por força das regras igualmente aplicáveis de defesa do consumidor, na forma 

pretendida pela operadora, como se constituísse teto de cobertura, quando na 

realidade sua função é proteger o consumidor quanto ao mínimo que os contratos 

devem assegurar em termos de atendimento. 

A circunstância de determinado tratamento não constar 

momentaneamente no rol da ANS não significa, ipso facto, que sua natureza seja de 

tratamento “experimental”, bem podendo haver certo descompasso temporal na 

atualização da referida legislação por entraves burocráticos. 
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De outro lado, admitir absoluta vinculação à tabela da 

ANS significaria privar os consumidores de todos os avanços da ciência médica, o 

que se mostra abusivo e violador do contrato firmado, esvaziando seu conteúdo, 

ferindo a boa-fé contratual e as normas de proteção do consumidor, constituindo  tal 

cláusula estipulação abusiva.  

Nesse sentido, afastando referida cláusula de exclusão 

dos contratos de saúde, a Súmula nº 102 do TJSP: “Havendo expressa indicação 

médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o 

argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de 

procedimentos da ANS.” 

Inexiste qualquer violação, neste entendimento 

fundado nas normas de proteção do consumidor e da boa-fé contratual, dos 

princípios de obrigatoriedade das convenções e demais normas citadas, pois não se 

trata de negar aplicabilidade ao contrato, mas de reconhecimento de nulidade de 

cláusula restritiva, o que não infirma os mencionados princípios. 

Nem se nega vigência ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, 

considerando que não está em discussão o regime de conteúdo mínimo dos 

contratos. O que não prevalece é a interpretação pretendida que busca atribuir a este 

dispositivo legal conteúdo que ele não possui, como se cuidasse de norma limitativa 

dos procedimentos a serem utilizados. 

No caso sub judice há efetiva indicação médica quanto 

ao tratamento (fls. 21/23), tratando-se de moléstia coberta, sendo abusiva à luz do 

Código de Defesa do Consumidor a cláusula de exclusão. 

Sustenta a apelante, em síntese, que restrições de 

ordem contratual e administrativa, afastariam o dever de prestar cobertura a 

medicamentos de natureza oral e que podem ser ministrados em caráter domiciliar, 

argumentando que somente estaria obrigada a prestar os medicamentos por ocasião 

de intervenção hospitalar. 
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A mencionada exclusão contratual e respectiva norma 

administrativa não devem ser interpretadas de maneira isolada, sem 

compatibilização com o Código de Defesa do Consumidor. 

Naturalmente o que se pretende é evitar que o plano de 

saúde seja compelido a custear medicamentos em geral, que podem ser adquiridos e 

ministrados diretamente pela parte, sem necessidade de atendimento médico-

hospitalar específico. 

Ocorre que a evolução da medicina e da indústria 

farmacêutica ocorre no sentido de minorar a necessidade de tratamentos no âmbito 

hospitalar, criando medicamentos que são, em essência, o próprio tratamento 

necessário para combater a moléstia. 

Nesse sentido, diante deste tipo de medicamento, não 

pode a prestadora de serviço se furtar a arcar com o custeio do tratamento, sob pena 

de se esvaziar indevidamente o próprio conteúdo do contrato. 

É nesse contexto que se manifesta a Súmula nº 95 do 

TJSP, que não nega vigência à legislação indicada, apenas distingue aqueles 

medicamentos que constituem o verdadeiro cerne do tratamento devido. 

A questão, portanto, não é determinar se o 

medicamento é oral ou injetável ou se estaria sendo ministrado em casa ou no 

hospital, mas aferir se sua natureza constitui justamente a essência do tratamento 

coberto pelo plano de saúde. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a 

abusividade da cláusula contratual que limita o tratamento em razão de sua natureza 

domiciliar: "(...) 3. É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do 

fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo 

fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (STJ - AgRg no 

AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 21/03/2013, DJe 04/04/2013).
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Especificamente quanto aos medicamentos objeto da 

lide este Tribunal tem reiteradamente reconhecido o dever da prestadora de serviço 

de arcar com seu custeio:

“PLANO DE SAÚDE  Hepatite C Crônica  Ação de 
obrigação de fazer para compelir a ré a custear e fornecer 
os medicamentos SOFOSBUVIR, PEGASYS e 
RIBAVIRINA, prescritos pelo médico responsável  
Recurso contra sentença de improcedência  Cabimento - 
Negativa fundada na inexistência de previsão legal e 
contratual que obrigue o fornecimento de fármaco de uso 
domiciliar  Recusa que não se sustém  Incidência da 
súmula nº 102 deste Tribunal  Abusividade de cláusula 
que exclui de cobertura medicamentos que possam ser 
ministrados em tratamento ambulatorial ou domiciliar  
Precedentes  Contrato de seguro saúde não exclui 
cobertura para a patologia que acomete o autor, não sendo 
lícita, por conseguinte, a negativa do tratamento indicado 
pela equipe médica responsável como o adequado para a 
cura  Dano moral  Ocorrência  Frustração acentuada que 
desborda do simples aborrecimento não indenizável e 
atenta contra a dignidade da pessoa humana  Fixação de 
indenização de acordo com as finalidades compensatória e 
pedagógica, verificadas as circunstâncias do caso concreto 
 Ônus de sucumbência carreados à ré ante o resultado útil 

do julgamento  Recurso provido.” (TJSP - 1ª Câmara de 
Direito Privado - Ap. nº 1071806-50.2015.8.26.0100 - Rel. 
Rui Cascaldi - j. 12/09/2017).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Pretensão 
contra recusa em fornecer o medicamento Harvoni® 
(Sofosbuvir/Ledipasvir) para tratamento de Hepatite C. 
Sentença de procedência para confirmar a liminar e 
determinar que a ré custeie o tratamento, sob pena de multa 
diária. Verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da 
causa. Apela a ré sustentando ser o medicamento 
importado e não registrado na Anvisa; proibição legal de 
utilização; exclusão contratual. Descabimento. 
Interpretação contratual mais benéfica ao hipossuficiente. 
Possíveis limitações impostas no contrato devem ser 
ponderadas com a aplicação do CDC. A ré se comprometeu 
contratualmente a prestar serviços que visam a preservar a 
saúde da autora, logo, qualquer tentativa de excluir o 
tratamento indicado como necessário se verifica abusiva. A 
recusa ao fornecimento do medicamento prescrito pode ser 
entendida, em última análise, como a negativa à cobertura 
ao próprio tratamento. Inteligência do art. 51, IV, XV, e § 
1º, II, da Lei nº 8078/90; Súmulas 95 (por extensão) e 102 
desta Corte. Recurso improvido.” (TJSP - 5ª Câmara de 
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Direito Privado - Ap. nº 1003689-12.2017.8.26.0011 - Rel. 
James Siano - j. 17/09/2017).

"PLANO DE SAÚDE  Hepatite C associada a cirrose 
hepática e hipertensão portal instalada  DACLATASVIR 
60mg e SOFOSBUVIR 400mg  Recusa da operadora em 
fornecer medicamento indicado pelo médico, que assiste a 
autora, diante dos riscos de tratamentos tradicionais para 
pessoas idosas  Sentença de procedência determinando o 
fornecimento do medicamento  Insurgência da requerida  
(...) MEDICAMENTO  Argumento de que o medicamento 
não está previsto no rol da ANS e não está coberto por lei 
ou por contrato  Negativa de custeio que não se justifica  
Inteligência da Súmula nº 102 desta Corte  Exclusão de 
cobertura do tratamento que contraria a função primordial 
do contrato, retirando da paciente a possibilidade de 
recuperação ou sobrevida com dignidade  Jurisprudência 
desta Corte no mesmo sentido em casos envolvendo a 
medicação objeto desta ação  RECURSO 
DESPROVIDO.” (TJSP - 7ª Câmara de Direito Privado - 
Ap. nº 1012259-69.2015.8.26.0071 - Rel. Miguel Brandi - 
j. 06/09/2017).

“PLANO DE SAÚDE  Ação cominatória  Decisão que 
impôs à ré o custeio de tratamento a autora portadora de 
Hepatite C  Terapia medicamentosa que pode ocorrer por 
via oral, intramuscular ou por soro  Não cabimento da tese 
de que os medicamentos prescritos por médico 
especializado estão excluídos da cobertura por serem 
ministrados na própria residência do paciente, serem 
importados e não estarem registrados pela ANVISA  
Drogas a serem ministradas de aplicação altamente 
especializada, daí porque é possível considerá-las como 
embutidas na modalidade de tratamento coberto 
contratualmente  Incidência das regras do Código de 
Defesa do Consumidor  Cobertura contratual da moléstia, 
e não dos meios curativos - Ação procedente  Recurso 
improvido.” (TJSP - 1ª Câmara de Direito Privado - Ap. nº 
1001422-93.2015.8.26.0704 - Rel. Francisco Loureiro - j. 
14/10/2016).

Logo, não merece reparo a r. sentença ao reconhecer a 

obrigação a cargo da requerida, ficando rejeitado o recurso da parte. 

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo 

Civil, ficam os honorários majorados para 15% do valor da causa. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1109575-58.2016.8.26.0100 -Voto nº 1.579 8

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso, mantida a r. sentença.

 

          Enéas Costa Garcia 
                      Relator 
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