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AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA 
AGRAVADO: CLELIA MORAES CARRAMASCHI 
DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO 

 

ACÓRDÃO 

 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. 
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  
1. Em linha de princípio, cabe aqui destacar algumas 
premissas fáticas visualizadas na vertente hipótese. Por 
primeiro, a autora é portadora de Angiodema Hereditário, 
uma doença rara, grave e sem cura, que provoca edemas 
pelo corpo, cujas crises na laringe podem levar ao edema 
de glote e morte por asfixia, sendo prescrito o 
medicamento FIRAZYR (Icatibanto) para tratamento em 
situação de crise. Por segundo, deve-se destacar a 
peculiaridade da situação aqui evidenciada, uma vez que 
o pedido do específico medicamento requerido pelo 
médico está devidamente fundamentado no laudo de fls. 
47/48 (indexadores 00047/48), o qual atesta que: (a) o 
referido medicamento não se encontra disponível no 
SUS; (b) não existe medicamento similar no mercado 
mundial; (c) o paciente não poderá ficar sem as 3 
seringas do medicamento; e (d) que o paciente deve 
dispor do medicamento para ser aplicado sob supervisão 
médica.  
2. Estabelecidas tais premissas fáticas, verifica-se que 
a urgência e necessidade de fornecimento do 
medicamento pleiteado, bem como a adimplência do 
autor restaram devidamente comprovadas nos autos. 
3. Saliente-se que o FIRAZYR (Icatibanto) é o único 
medicamento capaz de conter a grave crise da doença, 
sendo certo também afirmar que a necessidade da autora 
portar o mesmo se justifica pela extrema dificuldade de 
contar com uma unidade hospitalar que tenha o 
medicamento em seu estoque. Frise-se ainda que se a 
autora vier a sofrer uma crise de edema, pode não dispor 
de tempo hábil para procurar um determinado 
estabelecimento da rede credenciada da ré que 
disponha, de pronto, do aludido medicamento. Assim, o 
cumprimento da obrigação de fazer aqui postulada 
pretende apenas que, em eventual crise, basta a autora, 
de posse do remédio, se dirigir a uma unidade hospitalar 
para ser realizada a aplicação. 
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4. Cabe ainda enfatizar que a parte autora, dentro de 
suas possibilidades, mormente considerando sua 
hipossuficiência técnica para a vertente hipótese, se 
desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar o por ela 
alegado. Todavia, não logrou a ré/apelante em comprovar 
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. Ao contrário, a apelante se manteve 
inerte, limitando-se em sede recursal a defender a 
inexistência de qualquer conduta ilícita em seu atuar, sem 
fazer prova robusta de qualquer excludente de 
responsabilidade, mesmo diante da responsabilidade 
objetiva que lhe impõe a legislação de regência. 
5.   NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Inominado nº 

0489521-63.2012.8.19.0001, de que são partes as acima mencionadas ACORDAM os 

Desembargadores da 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator. 

 

Cuida-se de agravo inominado interposto por GOLDEN CROSS 

ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão monocrática de 

fls. 286/296 (indexador 00286), que negou seguimento ao recurso e manteve a 

sentença que julgou o feito nos seguintes termos, in verbis: “(...)Isto posto,  JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado, confirmando a tutela antecipada concedida, 

acrescentando à ordem as considerações acima tecidas. Intime-se pessoalmente a ré para 

ciência. Em relação à tutela antecipada, reconheço o seu descumprimento, impondo à ré multa 

(já reduzida) correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a ré ao pagamento das 

despesas processuais e em honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atribuído à 

causa. (...).” 

 

Inconformado, o recorrente apresentou o agravo inominado de fls. 

298/302 (indexador 00298), aduzindo, em síntese, que a questão controvertida não foi 

apreciada com acerto; que a relatora deste recurso deve reconsiderar sua decisão ou, 

caso assim não entenda, deve incluir os presentes autos em mesa para julgamento 
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colegiado. 

 

É o relatório. 

 

V  O  T  O 

 

O artigo 557, do CPC, permite ao Relator o julgamento monocrático do 

recurso, seja negando-lhe seguimento, seja dando-lhe provimento, sempre que sobre a 

questão já exista posicionamento jurisprudencial ou súmula do Tribunal local ou dos 

Tribunais Superiores. 

 

Na hipótese dos autos, a decisão hostilizada está alicerçada em 

reiteradas decisões deste Egrégio Tribunal, não merecendo, portanto, qualquer reparo. 

Neste sentido, convém transcrever as fundamentações constantes na decisão 

monocrática vergastada. Confira-se: 

 

“(...)Inicialmente, constato a presença dos requisitos de 

admissibilidade necessários ao conhecimento deste recurso, 

razão pela qual conheço do presente e passo à apreciação das 

questões meritórias nele suscitadas. Saliente-se, por oportuno, 

que a questão deduzida no agravo retido de fls. 129/135, não foi 

devidamente reiterada pelo apelante, como expressamente 

determina o artigo 523, caput, do CPC, razão pela qual não 

conheço do mesmo. 

 

No mérito, é certo que a lide encontra amparo no Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto autor e réu inserem-se, 

respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, 

consagrados nos arts. 2º e 3º, caput, do CDC. No mais, é cediço 

que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de 

prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado nº 469 

mailto:27cciv@tjrj.jus.br




 

 
 
 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Vigésima Sétima Câmara Cível 

Agravo Inominado na Apelação Cível nº. 0489521-63.2012.8.19.0001  

 

 Secretaria da Vigésima Sétima Câmara Cível 
Beco da Música, 175, 1º andar - Sala 109 – Lâmina IV 

Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 
Tel.: + 55 21 3133-5402 – E-mail: 27cciv@tjrj.jus.br  

MR 

4 

da súmula do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

 

No mérito, da detida análise das alegações e documentos 

carreados, entendo que a irresignação do apelante não merece 

prosperar. 

 

Em linha de princípio, cabe aqui destacar algumas premissas 

fáticas visualizadas na vertente hipótese. Por primeiro, a autora é 

portadora de Angiodema Hereditário, uma doença rara, grave e 

sem cura, que provoca edemas pelo corpo, cujas crises na laringe 

podem levar ao edema de glote e morte por asfixia, sendo 

prescrito o medicamento FIRAZYR (Icatibanto) para tratamento 

em situação de crise. Por segundo, deve-se destacar a 

peculiaridade da situação aqui evidenciada, uma vez que o pedido 

do específico medicamento requerido pelo médico está 

devidamente fundamentado no laudo de fls. 47/48 (indexadores 

00047/48), o qual atesta que: (a) o referido medicamento não se 

encontra disponível no SUS; (b) não existe medicamento similar 

no mercado mundial; (c) o paciente não poderá ficar sem as 3 

seringas do medicamento; e (d) que o paciente deve dispor do 

medicamento para ser aplicado sob supervisão médica.  

 

Estabelecidas tais premissas fáticas, verifica-se que a urgência e 

necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado, bem 

como a adimplência do autor restaram devidamente comprovadas 

nos autos. 

 

Diante desse cenário, nota-se que a solicitação do medicamento 

não se revela fora dos contornos contratuais, uma vez que o 

medicamento não se destina a uso domiciliar, como pretende 

fazer crer a apelante. O laudo asseverou a necessidade de 
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supervisão médica para sua aplicação, o que não se confunde 

com a obrigação de fazer imposta ao plano réu de fornecer as 

referidas seringas à parte autora.  

 

Neste aspecto, saliente-se que o FIRAZYR (Icatibanto) é o único 

medicamento capaz de conter a grave crise da doença, sendo 

certo também afirmar que a necessidade da autora portar o 

mesmo se justifica pela extrema dificuldade de contar com uma 

unidade hospitalar que tenha o medicamento em seu estoque. 

Frise-se ainda que se a autora vier a sofrer uma crise de edema, 

pode não dispor de tempo hábil para procurar um determinado 

estabelecimento da rede credenciada da ré que disponha, de 

pronto, do aludido medicamento. Assim, o cumprimento da 

obrigação de fazer aqui postulada pretende apenas que, em 

eventual crise, basta a autora, de posse do remédio, se dirigir a 

uma unidade hospitalar para ser realizada a aplicação. 

 

Importante consignar, portanto, que não se trata de fornecimento 

puro e simples de medicamento. Trata-se, na verdade, de 

fornecimento de específico medicamento a ser aplicado em 

situações urgentes e em ambiente hospitalar.  

 

Verifica-se assim, que o fornecimento do específico medicamento 

na forma relatada não decorreu de mera opção do autor, mas sim 

de situação comprovadamente excepcional e emergencial 

prescrita por médico especialista e que, como já acentuado pela 

jurisprudência, é a quem incumbe a escolha do material 

necessário à realização do tratamento. 

 

Note-se também que a peculiaridade da situação aqui evidenciada 

(raridade e gravidade da doença) não permite concluir ser 
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descabida a procura pela autora de atendimento médico 

especializado junto ao Hospital Universitário da UFRJ. 

 

Dessa forma, entendo que no caso específico destes autos, há 

inequívoca violação ao princípio da boa-fé e segurança jurídica, 

não se podendo desconsiderar a legítima expectativa do paciente 

em ver-se protegido pelo plano de saúde contratado, o que restou 

frustrado.  

 

Cabe ainda enfatizar que a parte autora, dentro de suas 

possibilidades, mormente considerando sua hipossuficiência 

técnica para a vertente hipótese, se desincumbiu satisfatoriamente 

de demonstrar o por ela alegado. Todavia, não logrou a 

ré/apelante em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Ao contrário, a apelante se 

manteve inerte, limitando-se em sede recursal a defender a 

inexistência de qualquer conduta ilícita em seu atuar, sem fazer 

prova robusta de qualquer excludente de responsabilidade, 

mesmo diante da responsabilidade objetiva que lhe impõe a 

legislação de regência.  

 

Assim, considerando que o fornecedor de serviço responde 

objetivamente pela falha em sua prestação quando provado o fato, 

o nexo causal e o dano, não há que se negar os pedidos 

formulados na inicial. 

 

No mais, os argumentos alinhavados pela ré quanto ao regular 

cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela não 

lhe socorrem.  

 

De início, resta consignar que a conservação do medicamento 

(forma de acondicionamento, temperatura, etc.), se por um lado 
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não constitui óbice ao acolhimento da pretensão autoral (como 

pretendia o apelante), por outro lado, deve correr por conta e risco 

da requerente. Assim, além de zelar pela correta manutenção do 

remédio, deve a autora observar ao contido no laudo médico por 

ela acostado a fim de requerer suas eventuais reposições. Ou 

seja, em caso de utilização, deve o médico responsável pela 

aplicação relatar o ocorrido a fim de comprovar a correta utilização 

do fármaco perante a ré. A tal respeito, cumpre realizar a 

pertinente transcrição, verbis: 

 

“Em caso de crise aguda, a  reposição do inibidor de Cl  esterase 

tem sido feita com aplicação de "plasma", porem não é eficiente. 

Em decorrência do alto risco de edema de laringe e asfixia, indico 

a utilização do antagonista do receptor B2 da Bradicinina, 

ICATIBANTO (seringa=30mg) para aplicação via subcutânea nas 

crises de Angioedema. A paciente deve dispor do medicamento 

para ser aplicado sob supervisão médica, como foi regulamentado 

pela ANVISA. Referido medicamento não encontra-se disponível 

pelo SUS.  

Assim no caso do aparecimento de nova crise, o paciente deverá 

utilizar o medicamento acetato de icatibanto na dose máxima de 3 

seringas (90mg) em até 24 horas do inicio da crise.  

O paciente não poderá ficar sem as 3 seringas do medicamento, 

sendo que em caso de sua utilização na(s) crise(s), 

devidamente relatada(s) pelo(s) profissional(is) que o 

atendeu(ram),  a(s)seringa(s ) utilizada(s) deverá(ao) ser 

imediatamente reposta(s), para garantia da vida do paciente”. 

 

Ademais, ao ser citada e intimada, teve a demandada 

conhecimento do teor da inicial, bem como da decisão judicial que 

acolheu a pretensão da autora, qual seja, que lhe fosse entregue 

o medicamento, e não para que este lhe fosse aplicado na referida 
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clínica. Nesse contexto, extrai-se que a conduta da ré, 

manifestada a fl. 191 (indexador 00194) não está de acordo com a 

decisão judicial emanada, razão pela qual reputa-se correta a 

multa aplicada. 

 

Sobreleva também o fato de que a aplicação da multa cominatória 

somente pode ser afastada quando restar provado que a 

obrigação foi cumprida dentro do prazo judicialmente assinalado. 

Isso porque a multa cominatória – instituto processual por meio do 

qual o juiz força a vontade do devedor no sentido de efetivamente 

cumprir a obrigação judicialmente acertada –, embora se destine à 

realização do interesse do credor, caracteriza-se como verdadeira 

sanção a ser aplicada na hipótese de desobediência a uma ordem 

judicial. [STJ. 3ª Turma. REsp 1.183.774-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 18/6/2013 (Info 526)]. 

 

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que não assiste 

razão ao apelante em sua irresignação.  

 

É cediço que a astreinte possui caráter coercitivo-punitivo, sendo 

fixada pelo magistrado com o escopo de promover a efetividade 

de uma decisão judicial, destinando-se a evitar que a parte se 

furte, indeterminadamente, ao cumprimento de sua obrigação, em 

flagrante prejuízo da parte contrária.  

 

Nesse sentido, preleciona Cássio Scarpinella Bueno que:  

 

“A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório. Muito 

diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter 

intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico 

comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e 

determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva. A multa 
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deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não 

fazer a obrigação que assumiu. Daí ela dever ser suficientemente 

adequada e proporcional para este mister. Não pode ser 

insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio 

quanto às conseqüências de seu não acatamento. Não pode, de 

outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de 

colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve 

ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as 

circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado 

específico da obrigação reclamada pelo credor. (Código de 

Processo Civil Interpretado, coord. por Antonio Carlos Marcato, 

São Paulo: Atlas, 2004)” (grifos apostos).  

 

Por outro lado, é certo afirmar que a decisão que comina 

astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Neste 

sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que a multa 

cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio 

de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

cominada, alterada ou suprimida posteriormente. [STJ. 2ª Seção. 

REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo)]. 

 

In casu, considerando as peculiaridades do caso, bem como os 

critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação do 

enriquecimento sem causa, entendo que a redução realizada pelo 

magistrado a quo não merece reparos”. 

 

Desse modo, não merece censura a decisão vergastada, devendo ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 

 

Isto posto, nega-se provimento ao recurso. 
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Desembargadora TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO 

Relatora 
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