
1 
 

ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS DOS CONTRATOS DE SAÚDE  

Decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 

em 07 de maio de 2019, em pedido judicial para concessão de bomba de infusão 

continua de insulina, negou o pedido por falta de previsão no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, previsto a Resolução 

Normativa 428/2017.  

A argumentação da decisão merece análise: 

Nº do Processo: 0037862-67.2018.8.19.0002 

(...) 

No mérito, o pedido deve ser julgado improcedente. Senão vejamos. 

Insurge-se a parte autora quanto à negativa de cobertura pela parte 

Ré, para o tratamento com Bomba de infusão contínua de insulina. 

É cediço que a Constituição da República de 1988 elevou o direito à 

saúde ao patamar de direito fundamental e, tanto o Estado quanto o 

setor privado passaram a encarar o desafio de serem sustentáveis na 

prestação de serviços de saúde. 

A questão dos gastos com saúde é uma preocupação atual uma vez 

que vultosas quantias são gastas a todo tempo. Observe-se que 

operadoras de plano de saúde enfrentam o impacto causado pela 

regulamentação do setor de saúde suplementar, principalmente a 

partir do ano de 1998, com a Lei 9.656/98 e a criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei 9.661/00. 

Sabe-se que o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde gira 

em torno da cobertura dos serviços que a operadora do plano oferece e 

a contribuição pecuniária paga pelo contratante. 

Portanto, ambas as partes devem observar suas atribuições durante a 

vigência deste, a fim de não gerar prejuízo. Assim sendo, quando a 

operadora do plano reajusta as prestações sem observar o que foi 

convencionado, causa desequilíbrio no contrato. Por outro lado, 

quando o contratante requer uma ampliação da cobertura sem o 

devido reacerto, também ocasiona uma desigualdade. 

Leciona Angélica Carlini que: "as operadoras de saúde são 

administradas a partir do pressuposto do mutualismo, ou seja, da 
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contribuição de um grupo de pessoas, em valores prefixados que 

deverão ser pagos em período de tempo previamente fixado e com 

rigor no compromisso, para que se possa constituir um fundo comum 

do qual serão extraídos os valores necessários par o pagamento das 

despesas que cada um dos contribuintes terá ao longo do período de 

vigência do contrato. E conclui: "Não há margem para gastos 

indevidos, não previstos ou não provisionados. 

Gastos não previstos geram impacto em toda a mutualidade e não 

apenas para o usuário que contribuiu. (Segurança Jurídica e 

Protagonismo Judicial - desafios em tempos de incertezas - 

pág. 37). 

Assim sendo, torna-se necessário que seja feita uma análise atuarial 

para que a carteira de clientes da operadora não se torne deficitária e, 

assim, inviável do ponto de vista econômico, ameaçando a existência 

da própria operadora. 

Nesta modalidade de contrato de adesão, deve existir entre as partes 

contratantes uma relação de cooperação, transparência e confiança, de 

forma que vigore como princípio básico norteador destas relações, o 

princípio da boa fé objetiva (art. 4º, caput e inciso III c/c art. 51, 

inciso IV, ambos da Lei nº 8.078/90 - CDC). 

No caso concreto, em sua exordial, pleiteia a parte autora a cobertura 

de tratamento que, conforme documentos acostados às fls. 121/182, 

não estão elencados em seu contrato. 

O que se percebe, diante dos fatos, é que pretende a parte autora 

cobertura de tratamento com a utilização de equipamento não previsto 

em contrato, o que não deve ser acolhido, sob pena de comprometer o 

equilíbrio contratual. 

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Condeno a 

Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, §2º, do NCPC observada a gratuidade de justiça deferida às 

fls. 35. 

Publique-se, registre-se e intimem-se, transitada em julgado, dê-se 

baixa e arquivem-se. 
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Dois aspectos merecem destaque na decisão: o respeito ao contrato firmado entre as 

partes e o argumento favorável à sustentabilidade econômica do sistema mutual. 

No Direito brasileiro contemporâneo, fortemente marcado pela judicialização das 

relações sociais, os contratos de adesão nem sempre têm sido respeitados em suas 

cláusulas restritivas de direito. No caso específico da saúde suplementar esse aspecto é 

ainda mais grave porque as cláusulas restritivas quase sempre decorrem de regulação 

do Estado, por meio de Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que fiscaliza a 

atuação das operadoras de saúde no país. 

Assim, a decisão de Primeira Instância é positiva por reforçar a lógica de que as 

cláusulas restritivas de direito em contratos de seguro são instrumentos de viabilidade 

da sustentabilidade do mutualismo, o que é elemento fundamental para a proteção de 

todos os usuários e da sociedade. 

 

 


