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Médico.
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 
C/C  RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO.  PEDIDO  DE 
SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA RECONHECIDA 
DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. INDEFERIMENTO. 
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  AFERÍVEL  APENAS  SE 
ALCANÇAR  A  HIPÓTESE  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  PREJUDICIAL  DA  PRESCRIÇÃO. 
PRAZO  DAS  AÇÕES  PESSOAIS.  CONTRATO  FIRMADO 
ANTES  DA  VIGÊNCIA  DO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL. 
TRANSCURSO  DE  MAIS  DA  METADE.  PRESCRIÇÃO 
VINTENÁRIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  PLANO 
DE  SAÚDE.  REAJUSTE  DAS  MENSALIDADES  POR 
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC E 
DO  ESTATUTO  DO  IDOSO.  CONTRATO  FIRMADO 
ANTES  DA ENTRADA EM  VIGOR  DO  ESTATUTO  DO 
IDOSO.  IRRELEVÂNCIA.  ABUSIVIDADE 
CARACTERIZADA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

- A verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá 
lugar  quando  do  exame  de  admissibilidade  de  eventual 
recurso extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B 
do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002961-48.2011.815.2001        1



- Frente à lacuna existente, tanto na Lei 7.347/85, quanto no 
CDC,  em  hipóteses  em  que  se  discute  a  abusividade  de 
cláusula contratual, e, considerando-se a subsidiariedade do 
Código Civil às relações de consumo, deve-se aplicar o prazo 
prescricional das ações pessoais.

- Configura-se abusiva e deve ser declarada nula a cláusula 
contratual que prevê o reajuste das prestações do plano de 
saúde com base em mudança de faixa etária, por colocar o 
segurado em situação de extrema desvantagem e, ainda, por 
violar  os  princípios  da dignidade da  pessoa humana e os 
demais instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, 
bem como o art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso, plenamente 
aplicável à relação jurídica estabelecida entre a empresa de 
plano de saúde e o segurado, ainda que tenha o contrato sido 
celebrado antes da sua edição.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco rda  a  Terc e i ra  Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento, por 
votação unânime, INDEFERIR O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, 
REJEITAR A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO AO 
APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  combatendo  a  sentença  (fls. 
167/177) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos 
autos  da  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  C/C  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO ajuizada por ARTUR RAMALHO TINOCO em face de UNIMED – 
JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou procedentes 
em  parte  os  pedidos  iniciais,  para  determinar  que  a  UNIMED  mantenha  a 
mensalidade do autor no valor anterior ao reajuste (R$286,44), incidindo apenas os 
reajustes permitidos por lei, quais sejam, o anual e por sinistralidade, e condenar a 
empresa ré na devolução simples da quantia excedente,  no valor de R$6.029,46 
(seis  mil  e  vinte  enove  reais  e  quarenta  e  seis  centavos),  corrigida  desde  o 
desembolso (01/08/2009) e com juros de 1% ao mês desde a citação, declarando 
nulas as  cláusulas 22  e  23 do contrato,  que prevê o aumento da mensalidade, 
decorrente da mudança de faixa etária.
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ARTUR  RAMALHO  TINOCO  ingressou  com  AÇÃO 
REVISIONAL DE  CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO,  em  face  de 
UNIMED JOÃO PESSOA, aduzindo que firmou contrato de prestação de serviços 
médico-hospitalares em 01 de setembro de 1992, e diante da mudança de faixa 
etária,  a ´re passou a praticar de forma unilateral,  conduta ilegal e abusiva, ao 
ponto  de  desequilibrar  as  prestações  contratuais,  concernente  no  aumento  da 
mensalidade de seu plano de saúde.

Pugnou pela nulidade das clausulas contratuais que preveem 
a mudança  de faixa etária, determinando que se mantenha a mensalidade antes 
praticada, além da condenação do indébito, de forma dobrada.

Nas razões  recursais,  fls.  179/196,  a  UNIMED sustenta,  de 
início,  que  o  feito  deve  ser  sobrestado,  em  razão  do  reconhecimento  da 
repercussão geral da matéria, no Recurso Extraordinário n. 630.852/RS.

Suscita  a  prejudicial  da  prescrição,  alegando  que 
transcorreram mais  de  20 (vinte)  anos  desde a  formalização  do  contrato  até  a 
propositura da ação, além de mais de 02 (dois) anos desde a aplicação do reajuste.

No mérito, alega que o Estatuto do Idoso não pode retroagir 
para atingir contrato formalizado antes da sua vigência, e que prevê reajuste por 
mudança de faixa etária – majoração a partir de 60 (sessenta) anos de idade.

Ainda, sustenta que o Estatuto do Idoso não veda o reajuste 
por faixa etária, mas apenas aquele que traduz fatos de discriminação e dificulta a 
permanência no plano.

Na eventualidade, pugnou pela fixação do percentual de 30% 
(trinta por cento) para o reajuste, na hipótese dos autos.

Contrarrazões, fls. 200/208.

Parecer  Ministerial  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls. 
214/216).

É o Relatório

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.
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Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, na qual o 
consumidor alega cobrança excessiva de mensalidades, em razão do reajuste por 
faixa etária.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

De início, destaco que o pedido de suspensão do julgamento, 
em  razão  do  reconhecimento  de  repercussão  geral  da  matéria,  pela  Suprema 
Corte, não encontra amparo legal.

A verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá 
lugar quando do exame de admissibilidade de eventual recurso extraordinário a 
ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil1.

Sendo assim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.

DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

1PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  REPERCUSSÃO  GERAL  DECLARADA  PELO  STF.  PEDIDO  DE 
SOBRESTAMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA DE  AMPARO  LEGAL.  APRECIAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS,  EM  ÂMBITO  ESPECIAL.  INADMISSIBILIDADE.  PRECATÓRIO.  JUROS  DE  MORA.  PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. 
INCLUSÃO.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL  DO  STJ  (ART.  543-C  DO  CPC).  AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O pedido de suspensão do julgamento do Recurso Especial, em razão do reconhecimento 
de  repercussão  geral  da  matéria,  pela  Suprema  Corte,  não  encontra  amparo  legal.  A verificação  da  necessidade  de  
sobrestamento do feito terá lugar quando do exame de admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto, 
a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. II. A via especial, destinada à uniformização da interpretação do direito  
federal, não se presta à análise de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento. 
Precedentes do STJ. III. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.143.677/RS (relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 
04/02/2010), sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que não incidam juros de mora no 
período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e a data de expedição, ou, ainda, do efetivo  
pagamento do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV), desde que, em qualquer caso, satisfeito o débito no 
prazo constitucional para seu cumprimento. IV. "Os juros moratórios não incidem entre a data da elaboração da conta de 
liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento  
(RE 298.616,  Rel.  Ministro Gilmar Mendes,  Tribunal  Pleno,  julgado em 31.10.2002,  DJ  03.10.2003;  AI 492.779 AgR,  Rel.  
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005, DJ 03.03.2006; e RE 496.703 ED, Rel. Ministro Ricardo 
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02.09.2008, DJe-206 DIVULG 30.10.2008 PUBLIC 31.10.2008), exegese aplicável à 
Requisição de Pequeno Valor, por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio (RE 565.046  
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe-070 DIVULG 17.04.2008 PUBLIC 18.04.2008; 
e  AI  618.770  AgR,  Rel.  Ministro  Gilmar  Mendes,  Segunda Turma,  julgado em 12.02.2008,  DJe-041  DIVULG 06.03.2008 
PUBLIC 07.03.2008).  A hodierna jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de Justiça,  na  mesma linha de entendimento  do 
Supremo Tribunal Federal,  pugna pela  não  incidência  de juros  moratórios entre  a  elaboração dos  cálculos  e  o  efetivo 
pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (AgRg no REsp 1.116229/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 
julgado em 06.10.2009,  DJe  16.11.2009;  AgRg no REsp 1.135.387/PR,  Rel.  Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador 
Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 29.09.2009, DJe 19.10.2009; REsp 771.624/PR, Rel.  Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.06.2009, DJe 25.06.2009; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 941.933/SP, Rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.05.2009, DJe 03.08.2009; AgRg no Ag 750.465/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de  
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 18.05.2009; e REsp 955.177/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, julgado em 14.10.2008, DJe 07.11.2008)" (STJ, 1.143.677/RS, Rel.  Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 
04/02/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1393968/SC, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)
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No que se refere à prescrição, frente à lacuna existente, tanto 
na Lei 7.347/85, quanto no CDC, em hipóteses em que se discute a abusividade de 
cláusula  contratual,  e,  considerando-se  a  subsidiariedade   do  Código  Civil  às 
relações de consumo, deve-se aplicar o prazo prescricional das ações pessoais. É o 
que se extrai do REsp 995.995/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, DJe 16/11/2010)2.

Tendo  em  vista  que  o  contrato  discutido  nos  autos  foi 
formalizado em 1992, tem lugar, então, a regra de transição do art. 2.028 do CC.

“Art.  2.028.  Serão  os  da  lei  anterior  os  prazos,  quando 
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em 
vigor,  já  houver  transcorrido  mais  da  metade  do  tempo 
estabelecido na lei revogada.”

Havendo  transcorrido  mais  da  metade  do  prazo,  entre  o 
contrato  e  a  vigência  do  Novo  Código  Civil,  prevale  a  prescrição  vintenária 
estatuída pelo Código de Beviláqua (CC/16).

No caso em concreto, a prescrição não se operou, pois a ação 
foi interposta em 2011, quando os vinte anos apenas se findariam em 2012.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Em que pese toda a argumentação lançada pela ré/apelante, 
tenho que o entendimento firmado pela magistrada da 6ª Vara Cível da Comarca 
da Capital não merece retoques.

2AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 
PLANO DE SAÚDE.  MENSALIDADES.  REAJUSTE EM RAZÃO DE FAIXA ETÁRIA.  VEDAÇÃO. ART. 535 DO CPC.  
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO.  COISA  JULGADA.  FALTA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  EXISTÊNCIA  DE  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO  INATACADO.  SÚMULA  283/STF. 
APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação  
ao art. 535 do CPC, por omissão do acórdão recorrido, quando houve análise das matérias relevantes à lide e sobre elas o  
julgador emitiu pronunciamento, ainda que desconformidade com a vontade do recorrente. 2. O prequestionamento dos  
dispositivos de lei federal alegadamente violados, assim como da matéria neles tratada é indispensável ao conhecimento do 
recurso especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ). Ademais, a simples interposição de embargos de declaração não pressupõe o  
prequestionamento (Súmula 211). 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de  
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do STF. 4. " Frente à lacuna 
existente, tanto na Lei 7.347/85, quanto no CDC, no que concerne ao prazo prescricional aplicável em hipóteses em que se  
discute a abusividade de cláusula contratual, e, considerando-se a subsidiariedade  do CC às relações de consumo, deve-se 
aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 (dez) anos disposto no art. 205 do CC"  (REsp 995.995/DF, Rel. Ministra  
NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,  DJe  16/11/2010).  5.  A parte  agravante  não  trouxe,  nas  razões  do  agravo 
regimental, argumentos novos, aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos  
fundamentos.  6.  Agravo regimental  não provido (AgRg no AREsp 268.154/RJ,  Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/02/2014)
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Com  efeito,  a  relação  jurídica  estabelecida  entre  as  partes 
possui  natureza  de  consumo,  na  qual  a  UNIMED  figura  como  prestadora  de 
serviços e o autor/apelado como consumidor, e à qual são aplicáveis as regras do 
Código de Defesa do Consumidor, em especial a instituída pelo seu art. 51, que 
classifica  como  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas  contratuais  que  criem 
obrigações  iníquas  e  abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem 
exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, sendo igualmente 
aplicáveis as regras do Estatuto do Idoso, ao contrário das alegações em contrário 
tecidas pela apelante.

O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) tem aplicação imediata, 
em função do seu caráter de ordem pública, e influi em relações que, apesar de 
originadas  em  período  anterior  à  sua  vigência,  renovaram-se  após  tal  evento, 
sendo certo que a implementação da condição para o reajuste ora discutido se deu 
quando o apelado atingiu 60 anos, isto em 17/07/2009, época em que o aludido 
Estatuto possuía plena aplicação.

Depreende-se dos autos que o contrato de plano de saúde em 
questão  prevê  expressamente  o  reajuste  da  mensalidade  por  faixa  etária 
(Cláusulas 22 e 23, fls. 18), o que, em princípio, poderia levar a crer pela adequação 
da conduta da apelante, de reajustar em cerca de 231,54% a mensalidade no curto 
período de um mês, tendo em vista que a mensalidade do autor/apelado no mês 
de julho de 2009 foi de R$268,38 e, no mês seguinte, passou para R$621,41 (fls. 
21/22).

Contudo, considerando que o contrato deve ser analisado em 
consonância  com  as  regras  do  CDC  e  também  do  Estatuto  do  Idoso,  o  qual 
determina em seu art. 15, §3º que é vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde  pela  cobrança  de  valores  diferenciados  em  razão  da  idade,  é  forçoso 
reconhecer  que  o  reajuste  acima  implicou  em  evidente  aumento  excessivo  da 
prestação  e  desvantagem  exagerada  para  o  segurado,  rompendo  o  equilíbrio 
contratual em clara afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
proteção ao consumidor e ao idoso.

Sobre o tema, o STJ sinetou:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  REAJUSTE  DE 
MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. SOBRESTAMENTO. 
DESNECESSIDADE.  RECURSO  ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  NºS  282/STF  E 
211/STJ.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL. 
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NÃO OCORRÊNCIA.  LEI  Nº  9.656/98.  APLICABILIDADE. 
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS 
AUTOS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  O  recurso  especial  cuja 
apreciação esbarre em óbices relativos à sua admissibilidade 
não  merece  ter  seu  julgamento  sobrestado  em  virtude  do 
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal 
Federal.  2.  Ausente  o  prequestionamento  de  dispositivos 
apontados  como  violados  no  recurso  especial,  incidem  as 
Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ. 3. Não há falar em negativa 
de  prestação  jurisdicional  se  o  tribunal  de  origem  motiva 
adequadamente  sua  decisão,  solucionando  a  controvérsia 
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 4. 
A reforma do  julgado  demandaria  o  reexame do  contexto 
fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita 
via  do  recurso  especial,  a  teor  da  Súmula  nº  7/STJ.  5.  A 
orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de 
que  é abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste da 
mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente em 
mudança  de  faixa  etária,  sendo  irrelevante  que  o  contrato 
tenha sido celebrado antes da vigência do Estatuto do Idoso, 
da Lei nº 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor. 6. 
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp 
257.898/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 25/11/2013).

Outro não é o entendimento da Corte Paraibana:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
DE  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  EM  FUNÇÃO  DA 
IDADE DA CONTRATANTE. APLICAÇÃO DO ESTATUTO 
DO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DA IDADE. 
NULIDADE  DA CLÁUSULA.  EXAGERADA VANTAGEM 
ECONÔMICA  SOBRE  0  CONSUMIDOR. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  0  entendimento 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, face a incidência das 
disposições do CDC e do Estatuto do Idoso, é no sentido da 
possibilidade  de  se  declarar  a  abusividade,  e  consequente 
nulidade,  de  cláusula  contratual  que  prevê  reajuste  de 
mensalidade de plano de saúde calcada exclusivamente na 
mudança  de  faixa  etária  AgRg  no  Ag  1391405/RS,  Rel. 
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012. - 0 Estatuto 
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do  Idoso  veda  a  discriminação  da  pessoa  idosa  com  a 
cobrança de valores diferenciados em razão da idade art. 15, 
§  3°.  Se  o  implemento  da  idade,  que  confere  à  pessoa  a 
condição  jurídica  de  idosa,  realizou-se  sob  a  égide  do 
Estatuto do Idoso, não estará o consumidor usuário do plano 
de  saúde  sujeito  ao  reajuste  estipulado  no  contrato,  por 
mudança  de  faixa  etária.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020080050749002 -  Órgão (1ª CÂMARA CÍVEL) -  Relator 
Leandro dos Santos - j. Em 23/04/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE 
CONSUMO.  VIOLAÇÃO  AOS  DISPOSITIVOS  DO  CDC. 
PLANO  DE  SAÚDE.  CLÁUSULA  QUE  ESTABELECE 
AUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FACE DE MUDANÇA 
DE FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. VEDAÇÃO 
EXPRESSA DO  ESTATUTO  DO  IDOSO.  QUANTUM  DO 
REAJUSTE.  IMPREVISÃO  CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE 
DA CLÁUSULA. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E 
DA FUNÇÃO  SOCIAL DO  CONTRATO.  NECESSIDADE. 
DESPROVIMENTO. - É nula, por ser abusiva e violar o dever 
de informação clara, a cláusula que, em contrato de plano de 
saúde, estabelece o reajuste das contraprestações pecuniárias 
em função da mudança de faixa etária do usuário, elevando a 
contribuição  a  montante  excessivo.  -  A  proteção 
constitucional  aos  idosos  é  bandeira  que  implica  a 
justaposição  dos  princípios  constitucionais  em  relação  ao 
princípio  da  liberdade  de  iniciativa,  representando  os 
contratos  firmados.  Os  planos  de  saúde  pactuados 
subentendem-se na durabilidade e confiança, Seus reajustes 
devem  pautar-se  pela  razoabilidade,  sob  pena  de 
configuração de verdadeira cláusula de barreira, que tem a 
finalidade de fazer com que o contratante se exclua do plano, 
por  não  conseguir  suportar  o  aumento  das  contribuições. 
Sem dúvidas, é uma conduta reprovável. (TJPB - Acórdão do 
processo  nº  20020090094380001  -  Órgão  (2ª  CÂMARA 
ESPECIALIZADA CÍVEL)  -  Relator  Maria  das  Neves  do 
Egito de A. D. Ferreira - j. Em 09/04/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM 
PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE IDOSO PROCEDÊNCIA 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002961-48.2011.815.2001        8



DO PEDIDO IRRESIGNAÇÃO P -LIMINARES AUSÊNCIA 
DE  INTIMAÇÃO  DA  AGÊNCIA  ACIONAL  DE  SAÚDE 
DESRESPEITO  À  DECISÃO  VINCULANTE  DO  STF 
REJEIÇÃO  REAJUSTE  EM  FUNÇÃO  DE  MUDANÇA DE 
FAIXA  ETÁRIA  VEDAÇÃO  APLICABILIDADE  DO 
ESTATUTO  DO  IDOSO  ENTENDIMENTO  DO  STJ 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SEGUIMENTO NEGADO. 
De acordo com o Estatuto do Idoso, é vedado o reajuste das 
mensalidades do plano de saúde em função da mudança de 
faixa  etária.  Ainda  que  o  contrato  tenha  sido  firmado 
anteriormente ao Estatuto do Idoso, trata-se de contrato de 
longa duração e trato sucessivo, sendo renovado anualmente, 
aplicando-se, portanto, as Leis 9.656/98 e 10.741/03, ao efeito 
de  proibir  aumento  injustificado  e  desproporcional  das 
mensalidades  contratadas,  em  face  da  mudança  de  faixa 
etária. Apelação Cível IV° 70040309387, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator Romeu Marques Ribeiro 
Filho, Julgado em 20104/2011. (TJPB - Acórdão do processo nº 
20020090320934001 -  Órgão (TRIBUNAL PLENO) -  Relator 
Saulo Henriques de Sá e Benevides - j. Em 04/03/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE. 
AUMENTO  POR  FAIXA  ETÁRIA.  PROCEDÊNCIA. 
SÚPLICA PELA REFORMA DO JULGADO - RESPEITO AO 
PRINCÍPIO  DO  PACTA  SUNT  SERVANDA  E 
INAPLICABILIDADE  DA LEI  N°  10.  741/2003.  REJEIÇÃO 
DAS  RAZÕES.  REAJUSTE  DE  MENSALIDADE  POR 
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA  70  ANOS.  RELAÇÃO 
CONSUMERISTA.  DESPROPORCIONALIDADE  E 
ABUSIVIDADE  CONFIGURADAS.  APLICABILIDADE, 
OUTROSSIM, DO ESTATUTO DO IDOSO. NULIDADE DA 
CLÁUSULA.  PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO 
REAJUSTE  DE  96,42  por  cento  PARA  30  por  cento  . 
PRETENSA  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE. 
INOVAÇÃO  RECURSAL.  DESPROVIMENTO.  RECURSO 
ADESIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO 
ART. 20,  § 42,  DO CPC. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA 
DE CONDENAÇÃO. INDEVIDA ARBITRAGEM DA VERBA 
LASTREADA NO § 32, DO DISPOSITIVO MENCIONADO. 
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PROVIMENTO.  -  Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do 
Consumidor aos contratos de plano de saúde. Súmula 469, 
STJ  As  cláusulas  contratuais  que  prevêem  reajustes 
excessivos por motivo exclusivo da mudança de faixa etária, 
rompem com o equilíbrio do contrato, na medida que tem 
por finalidade impedir o segurado de manter o contrato, ou, 
no mínimo, desestimular a manutenção da avença na época 
em  que  aquele  mais  necessita  de  proteção.  A  proteção 
consumerista relativizou o princípio do pacta sunt servanda, 
a fim de possibilitar  o  reconhecimento  da abusividade e  a 
nulidade das cláusulas que contrariam o chamado equilíbrio 
contratual. ... 3.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o 
consumidor que tenha completado 60 anos de idade, ainda 
que  antes  da  vigência  do  Estatuto  do  Idoso,  está  livre  de 
reajustes  em  função  da  faixa  etária.  E  mesmo  para  os 
contratos  celebrados  anteriormente  à  vigência  da  Lei  n.° 
9.656/98,  qualquer  variação  na  contraprestação  pecuniária 
está sujeita à autorização prévia da ANS art. 35-E da Lei n.1 
9.656/98.  ...  5.-  Agravo  Regimental  improvido.  AgRg  no 
AREsp 96.799/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 03/04/2012. - Por força 
do princípio da eventualidade, toda a matéria a ser discutida 
na lide deve ser arguida na petição inicial ou na resposta do 
réu, não podendo haver, em sede recursal, questionamentos 
acerca de teses não debatidas em primeiro grau de jurisdição. 
Nas causas  em que não houver condenação,  os honorários 
advocatícios  deverão  ser  fixados  consoante  apreciação 
equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o 
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da 
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para  o  serviço  art.  20,  §  4Q,  CPC.  (TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 20020090218997001 - Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) 
- Relator Maria das Graças Morais Guedes - j. Em 31/01/2013).

Por força do princípio da eventualidade, a apelante pugnou 
para que o reajuste fosse estabelecido no percentual de 30%, índice que manteria o 
equilíbrio econômico/financeiro do contrato.

Com  efeito,  destaco  que  não  haverá  quebra  do  equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, posto que as mensalidades pagas pelo autor 
vem sofrendo os reajustes anuais normais em virtude da inflação, o que garante o 
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equilíbrio do contrato.

Diante  de  tudo,  é  inegável  a  ilicitude  da  apelante  em 
reajustar a mensalidade do plano de saúde em face da faixa etária do autor, razão 
pela qual a sentença de primeiro grau está irretocável.

Com  essas  considerações,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE 
SOBRESTAMENTO DO FEITO, REJEITO A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO, 
E NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        Relatora
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