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APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. RECUSA A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

DE USO AMBULATORIAL E/OU DOMICILIAR. PLANO DE 

SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DOENÇA 

GRAVE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS 

E/OU EXCLUDENTES. PREVALÊNCIA DA LEI DE ORDEM 

PÚBLICA E DE ALCANCE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 

DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

 

 

D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A. 

 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, de rito comum sumário, ajuizada com 

o propósito de ser obtida medicação por indicação médica, no tratamento de grave 

doença da qual a autora da ação é portadora, cujo fornecimento foi recusado pela ré, em 

descumprimento de contrato celebrado pelas partes. 

 

 A petição inicial descreve ser portadora a demandante, ora apelada, de doença 

genética denominada por  ANGIOEDEMIA HEREDITÁRIO ( CID 10- D 84.1), sem cura e 

potencialmente fatal, sendo recomendado pelo profissional médico especializado que a 

assiste, a utilização do medicamento denominado por FIRAZIRO (Icatibanto), registrado 

e aprovado pela ANVISA, para uso imediato durante as crises, sendo fornecido através 

de seringas e obrigatoriamente administrado por um profissional da saúde ou em 

ambiente hospitalar, de tal forma que, em caso de crise aguda, a autora deve ser levada 

ao hospital para ser administrado o medicamento por um profissional da saúde e em 

ambiente hospitalar, conforme determinação da ANVISA, sendo certo que os hospitais 

não mantém em seus estoques o referido medicamento, sendo, então, recomendado 

que o doente tenha consigo, ao menos, três seringas do medicamento para levar a 

qualquer nosocômio em caso de urgência, sendo o único indicado para o tratamento da 
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doença, tendo a ré se recusado a fornecê-lo, sob alegação de que não há cobertura 

contratual para tratamento domiciliar. 

 

 Em contestação, a ré alega que não se encontra obrigada ao fornecimento de 

qualquer medicamente quando não ocorrer internação hospitalar, pugnando pela 

rejeição do pedido. 

 

 A sentença julgou procedente o pedido para, confirmando os efeitos da tutela 

definitiva,  condenar a demandada, ora apelante, a fornecer o medicamento indicado na 

dosagem e quantidade prescritas pelo médico que acompanha o tratamento da autora, 

sob pena de pagamento de multa, condenando-a ao pagamento de verbas de 

sucumbência.  

 

 A apelação é, pois, interposta pela ré, objetivando a reforma da sentença, para 

que seja julgado improcedente o pedido, pela qual, em síntese, invoca a recorrente a 

ausência de cobertura contratual, afirmando que o contrato celebrado pelas partes tem 

natureza securitária, não tendo a obrigação de fornecer o medicamento indicado ou 

qualquer outro, seja por exclusão contratual, seja porque a lei não a obriga a fazê-lo, ou, 

ainda, porque a ANS jamais inseriu no rol de procedimentos obrigatórios a obrigação de 

fornecimento de medicamentos, concluindo no sentido de que o contrato em tela exclui 

expressamente a cobertura de medicamentos cujo uso se dê fora da internação 

hospitalar, de uso domiciliar e ou ambulatorial. 

 

 Foram oferecidas contrarrazões, prestigiando a decisão impugnada. 

 

 O recurso é tempestivo e encontram-se presentes os demais requisitos da sua 

admissibilidade. 

 

 É o relatório. 

 

O julgamento monocrático é a solução mais apropriada para o caso vertente, 

sendo uma forma de apreciação mais célere do procedimento recursal, tendo em vista 

que se trata de questão conhecida no âmbito deste Tribunal, cujo deslinde possui 

parâmetros delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 

 Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica se amolda no conceito de relação 

de consumo regulada pela Lei 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse 
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social, de tal forma que, eventual divergência entre o contrato e a lei esta última é que 

deve prevalecer.   

 

 Documentos nos autos demonstram a necessidade do tratamento prescrito pelo 

profissional médico em razão da gravidade do estado de saúde do reclamante. 

 

   Aliás, na hipótese em apreço, não há discussão entre as partes quanto ao autor 

ser portador da doença indicada, à sua gravidade e à necessidade de utilização do 

medicamento em discussão, sendo todos estes pontos incontroversos, ressalvando a 

divergência existente sobre a obrigação atribuída à apelante consistente no 

fornecimento do medicamento nos moldes prescritos, insistindo a recorrente por  não 

existir tal obrigação, tanto pela exclusão prevista no contrato celebrado, quanto pela lei 

de regência. 

 

 A tecnologia progressiva torna inviável a previsão em contrato de adesão de 

plano de saúde de todos os recursos e tratamento disponíveis a serem cobertos.  E em 

momento de luta pela vida e contra  doença grave não existe espaço para aguardar a 

inclusão do recurso disponível no mercado no rol dos procedimentos de cobertura 

obrigatória segundo a ANS, sujeito a burocracias e interpretações diversas.  Então 

prevalece a finalidade do contrato, que é restabelecer a saúde do contratante diante de 

quaisquer situações desfavoráveis, o que é ínseto ao dever de boa-fé entre as partes.  

Os recursos a serem utilizados são aqueles disponíveis no momento do atendimento.  

Do contrário, os contratos antigos seriam mera fonte de receita para os planos de saúde, 

inservíveis para os consumidores que só teriam acesso a exames e procedimentos 

defasados.  Assim tem entendido o Nosso Tribunal:  

 

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 
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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) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA 

MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA 

ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido 

analisou todas as questões pertinentes à solução da lide, pronunciando-

se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. 

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de 

saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente 

pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 

Precedentes. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 147.376/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012) 

 

 

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 1137474/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 03/03/2010) 
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Oportuno destacar,  a medicação indicada não é desconhecida pela ANVISA, ao 

contrário, o autor fez prova documental robusta em torno da existência de registro e 

aprovação da utilização do medicamento pelo referido órgão ( doc de fls. 68/70) e, 

ademais, restou amplamente esclarecida sobre a imperiosa necessidade de existir o 

medicamento e que esteja disponível para situações de emergência, na medida em que 

os hospitais não o mantém em seus estoques, sendo obrigatória a sua utilização em 

ambiente hospitalar, por profissional médico, afastando o argumento de que se trata de 

medicação de uso domiciliar. 

 

Com efeito, merece ser mantida a sentença impugnada, que deu a solução 

correta e justa ao litígio. 

 

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 557, do Código de Processo Civil, 

conheço da apelação e nego-lhe provimento para manter a sentença, como consta 

lançada aos autos. 

 

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2014. 

Luiz Henrique O. Marques. 

JDs Relator. 
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