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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO. 
RESOLUÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. 
CORREÇÃO  CABÍVEL.  ALTERAÇÃO  DE  PARTE  DA 
FUNDAMENTAÇÃO.  DECISÃO,  CONTUDO,  QUE  SE 
FIRMOU  EM  OUTROS  FUNDAMENTOS,  SUFICIENTES 
PARA  QUE  SEJA  MANTIDA.  EFEITO  MERAMENTE 
INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO 
PARA ESSE FIM.

− Verificada  a  ocorrência  de  erro  material,  cumpre  ao 
magistrado,  até  mesmo de  ofício,  declarar  a  sua  existência, 
para, em sequência, promover a sua correção.

− Recurso  que  se  acolhe  apenas  para  expurgar  o  erro 
material suscitado, constante da fundamentação do julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed João 
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra Acórdão de fls. 153/160, pelo qual 
foi  dado  parcial  provimento  ao  apelo  interposto  pela  ora  embargante,  a  fim  de 
determinar que o reajuste do plano de saúde seja feito com base no percentual de 
20% (vinte por cento) , bem como para que a devolução dos valores indevidamente 
pagos a maior seja efetuada na forma simples.

A embargante alega,  em suas razões  recursais,  que a decisão 
não  poderia  ter-se  fundamentado  na  Resolução  Normativa  63  do  CONSU,  que 
regulou os contratos firmados a partir de janeiro de 2014, uma vez que as partes 



firmaram o contrato em 2001, ano em que vigorava a Resolução 06/98.

Diante  disso,  requer  seja  sanada  a  contradição  apontada, 
afastando-se a aplicação de normas não cabíveis ao caso.

Ao  final,  alegando  que  o  Acórdão  se  sustenta  em  premissa 
equivocada,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  emprestando-lhes  efeitos 
modificativos para que seja afastado o entendimento no sentido da abusividade do 
reajuste aplicado, eis que foi feito de acordo com a norma então vigente.

A  embargada  ofereceu  contrarrazões,  no  sentido  do  não 
acolhimento dos embargos (fls. 175/177).

É o relatório.

VOTO.

Adianto que os embargos devem ser acolhidos em parte, apenas 
para correção da fundamentação no tocante à legislação aplicável ao caso sob exame, 
devendo,  por  outro  lado,  ser  mantido  o  entendimento  exarado  no  Acórdão 
embargado.

Com efeito, do Acórdão recorrido, constou o seguinte:

“No tocante ao mérito, importa destacar que, conquanto a Lei 
nº 9.656/98 permita o aumento das mensalidades de plano de 
saúde em decorrência da mudança de faixa etária, a Resolução 
Normativa 63  do CONSU define  os  limites  que  devem ser 
observados com relação a esses aumentos.

Ocorre que, no caso dos autos, o contrato estabelecido entre as 
partes  não  se  adequou  aos  termos  da  referida  Resolução 
Normativa,  como  se  depreende  de  seu  item  10.2,  que 
estabelece 06 (seis) faixas etárias,  ao passo que a Resolução 
prevê, em seu art. 2º, que deverão ser adotadas 10 (dez) faixas 
etárias.

Em razão disso, também o disposto no art. 3º, II, da sobredita 
Resolução,  segundo  o  qual  “a  variação  acumulada  entre  a 
sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação 
acumulada  entre  a  primeira  e  a  sétima  faixas”,  não  foi 
observado.”

Ocorre que, de fato, a Resolução Normativa 63 do CONSU não 



era aplicável ao caso, eis que, tendo o contrato sido pactuado no ano de 2001, vigente 
estava a Resolução 06/98 do CONSU.

Assim, houve evidente erro de premissa, que deve ser sanado, a 
fim de que seja aplicada ao caso a legislação correta.

A propósito, a Resolução 06/98 do CONSU estabelece, em seu 
art.  1º,  que “as variações das contraprestações  pecuniárias em razão da idade do 
usuário  e  de  seus  dependentes,  obrigatoriamente,  deverão  ser  estabelecidas  nos 
contratos de planos ou seguros privados a assistência à saúde, observando-se as 07 
(sete) faixas etárias”.

Assim, embora diversa seja a legislação aplicável  ao caso, da 
mesma  forma,  contrato  entre  as  partes  não  se  adequou  aos  termos  da  referida 
Resolução, pois seu item 10.2 estabelece 06 (seis) faixas etárias, e não 07 (sete), como 
já determinava a Resolução 06/98.

Ademais,  merece  ser  frisado  que  o  Acórdão  não  teve  como 
único fundamento o desrespeito à Resolução 63 do CONSU, mas, e principalmente, o 
fato de o reajuste violar o art. 51, IV, do CDC, vejamos:

“Isso não bastasse, verifica-se, por simples cálculo aritmético, 
que, em razão da alteração da faixa etária de 49 para 50 anos 
de  idade,  o  valor  da  mensalidade  do  plano  de  saúde  da 
apelada teve um aumento de quase 80% (oitenta por cento), a 
configurar evidente abusividade, nos termos do art. 51, IV, do 
CDC, in verbis:

“São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 
que:
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Não é demais considerar, ainda, que o mesmo artigo, em seu 
inciso X, dispõe ser  abusiva qualquer cláusula que permita 
variação de preços de forma unilateral.

Dessa forma,  conquanto seja  possível  o estabelecimento de 
reajustes  nos  planos  de  saúde  por  faixa  etária,  dado  o 
aumento da sinistralidade em razão da idade do segurado e a 
necessidade  de  se  manter  a  viabilidade  financeira  das 
seguradoras, o reajuste de 80% (oitenta por cento) no preço da 



mensalidade, sem demonstração clara, mediante cálculos, da 
razão  do  aumento,  representa  inequívoco  desequilíbrio 
contratual, a inviabilizar a manutenção do contrato.

Assim, embora previsto na cláusula X do contrato o aumento 
em razão da alteração da faixa etária de 49 para 50 anos de 
idade, referida cláusula é de ser considerada nula, haja vista 
estar em desacordo com a Resolução 63 do CONSU e com o 
próprio CDC.

Consigne-se,  por  oportuno  e  pertinente,  que  o  aumento 
perpetrado pela operadora de plano de saúde foi, inclusive, 
superior ao previsto no contrato, de 74,7%, que, como visto, já 
era ilegal.

Destarte,  conquanto seja possível o reajuste do contrato em 
razão  da  alteração  da  faixa  etária,  deve  ser  pautado  pela 
razoabilidade, não podendo ser fixado de maneira abusiva e 
unilateral,  sem  qualquer  respaldo  em  demonstração  de 
aumento efetivo de custo, a obstar a própria manutenção da 
contratação.”

Assim, em que pese deva haver correção do julgado em razão 
de  ter-se  fundamentado na Resolução 63 do  CONSU,  enquanto  o  correto  seria  a 
Resolução 06/98, tal fato em nada altera o deslinde do recurso, uma vez que este não 
foi seu único fundamento.

Ante o exposto,  acolho em parte os embargos de declaração, 
apenas para que seja alterada a fundamentação no tocante à aplicação da Resolução 
63 do CONSU, eis que aplicável ao caso a Resolução 06/98, mantendo, contudo, a 
conclusão do julgamento, no sentido de ser dado parcial provimento ao recurso, a 
fim de determinar que o reajuste seja feito com base no percentual de 20% (vinte por 
cento), bem como para que a devolução dos valores indevidamente pagos a maior 
seja efetuada na forma simples, a partir de cada pagamento indevido. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
         Juiz Convocado


