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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.
REAJUSTE  DE  MENSALIDADE.  DECORRÊNCIA
DA MUDANÇA DE  FAIXA ETÁRIA.  VEDAÇÃO.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  INDEFERIMENTO  DA
TUTELA EM  PRIMEIRO  GRAU.  IRRESIGNAÇÃO
DO  AUTOR.  QUEBRA  DE  VÍNCULO
CONTRATUAL.  PECULIARIDADE  A  SER
OBSERVADA.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  PARA  A  SUA  CONCESSÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  273,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  MAIS  ACURADA  EM  PRIMEIRA
INSTÂNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557, DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

-  A necessidade de produção de provas e a devida
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instrução  processual  em  sede  de  primeiro  grau
retiram a existência dos requisitos para concessão da
tutela  antecipada,  porquanto  não  havendo  como
verificar  a  verossimilhança  das  alegações,
remanescerá o risco de dano inverso em desfavor de
contra quem a tutela antecipada é concedida.

- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido  de  antecipação  de  tutela,  fls.  02/08,  interposto  por  Bethoven  Medeiros
Jansen  contra decisão interlocutória, fl. 39/40, proferida pelo Juiz de Direito da 13ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e
Repetição  de  Indébito  manejada  em  desfavor  da UNIMED  João  Pessoa  -
Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido liminar formulado na inicial,
por não vislumbrar plausibilidade no direito alegado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a concessão da
liminar, a fim de que seja incluído novamente no plano de saúde administrado pela
agravada nos valores que vinham sendo anteriormente pagos, isto é, sem o abusivo
acréscimo cobrado em decorrência de ter completado 60 (sessenta) anos de idade,
acrescidos apenas do índice de reajuste determinado pela ANS. No mérito, pugna
pelo provimento do presente recurso, de modo a reformar, definitivamente, a decisão
recorrida.

Informações prestadas pelo Juízo a quo, fl. 52.
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Indeferimento do pleito liminar, fls. 54/57.

Contrarrazões  ofertadas  pela  agravada,  fls.  66/71,
pugnando  pela  manutenção  da  decisão  vergastada,  haja  vista  a  ausência  de
demonstração dos requisitos descritos no art. 273, do Código de Processo Civil.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 91/93, opinou pelo desprovimento
do recurso para a manutenção da decisão objurgada.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Aduz Bethovem Medeiros Jansen que é servidor do
Poder  Judiciário  Estadual,  tendo  firmado,  por  meio  da  ASSTJE  -  Associação  dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, contrato de
assistência  à  saúde  junto  a  UNIMED  João  Pessoa  -  Cooperativa  de  Trabalho
Médico, e, após completar 60 (sessenta) anos de idade, sofreu abusivo reajuste no
valor  da  mensalidade  do  Plano  de  Saúde,  comprometendo  a  sua  subsistência.
Verbera, ainda, que, diante da dificuldade em adimplir a avença firmada entre os
litigantes, foi obrigado a requerer sua exclusão do cadastro de usuários. Por entender
que a cobrança foi abusiva e desrespeitosa ao Estatuto do Idoso, tenciona os efeitos
da  tutela  inibitória  para  reformar  o  interlocutório  proferido  no  Juízo  a  quo,  que
indeferiu o pleito liminar requerido na ação de obrigação de fazer, por entender que
os requisitos autorizadores para a sua concessão não se encontram evidenciados na
hipótese em apreço.

Pois bem.

Acerca da temática posta a desate, é de bom alvitre
esclarecer  que  o  Estatuto  do  Idoso  (Lei  nº  10.741/2003)  revogou  as  disposições
normativas  da  Lei  nº  9.565/98  (Dispõe  sobre  os  planos  e  seguros  privados  de
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assistência à saúde), bem como as suas alterações, autorizando os idosos, inclusive os
que  já  haviam  contratado  plano  a  não  sofrerem  mais  reajustes  em  função  de
mudança de faixa etária.

O  art.  15,  §  3º,  da  Constituição  Federal  veda,
expressamente,  a discriminação dos idosos nos planos de saúde.  Eis o preceptivo
legal:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em  conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e
serviços,  para  a  prevenção,  promoção,  proteção  e
recuperação da saúde,  incluindo a atenção especial
às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
(…)
§ 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade - negritei.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

CIVIL E  PROCESSO CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA E  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C PERDAS E DANOS. SEGURO SAÚDE.
REAJUSTE  DE  MENSALIDADES  EM  RAZÃO  DE
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  CONTRATO
CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA
LEI  9656/98  E  DO  ESTATUTO  DO  IDOSO.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA  E
INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
1. O surgimento de norma cogente (impositiva e de
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ordem pública), posterior à celebração do contrato
de trato sucessivo, como acontece com o Estatuto do
Idoso,  impõe-lhe  aplicação  imediata,  devendo
incidir  sobre  todas  as  relações  que,  em  execução
contratual,  realizarem-se a  partir  da sua  vigência,
abarcando os planos de saúde, ainda que firmados
anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso.
2.  O consumidor que atingiu a idade de 60 anos,
quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso,
quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de
2004), está sempre amparado contra a abusividade
de reajustes das mensalidades dos planos de saúde
com  base  exclusivamente  na  mudança  de  faixa
etária.
3. Em relação ao reajuste efetivado pela recorrida em
período anterior  à  vigência  da norma protetiva do
idoso, a análise deve-se dar sob a ótica do Código de
Defesa  do  Consumidor.  Contudo,  não  cabe  a  esta
Corte, em sede de recurso especial, rever a conclusão
do Tribunal de origem no que tange à ausência de
abusividade  ou  desproporcionalidade  do  reajuste,
em  prejuízo  do  consumidor,  a  partir  da  análise
pontual  e  individualizada  de  cada  um  dos
percentuais  previstos  no contrato  antes  da  entrada
em  vigor  do  Estatuto  do  Idoso.  Incidência  das
Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em
parte e, nesta parte, provido. (REsp 1228904/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe 08/03/2013) -– negritei.

Em diversas outras oportunidades, a Corte Superior
de Justiça  adotou idêntica  linha de raciocínio,  a  exemplo dos  seguintes  julgados:
AgRg-AREsp 244.541; Proc. 2012/0217649-0/MG; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino;  DJE 15/08/2013;  AgRg-REsp 1.324.344/SP;  Proc.  2012/0103045-2;
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Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 21/03/2013; DJE 01/04/2013).

Demais disso, é cediço que os planos de saúde, nos
termos do art. 35-G, da Lei nº 9.656/98, estão submetidos às disposições do Código de
Defesa  do  Consumidor,  sendo,  portanto,  considerados  abusivos  os  reajustes
excessivos  por  motivo  exclusivo  da  mudança  de  faixa  etária,  por  ensejarem  o
equilíbrio contratual e inviabilizarem, para os segurados, a continuidade da avença
firmada entre os litigantes.

Entretanto, diante de indicativo de rompimento do
vínculo contratual pactuado pelas partes, faz-se necessária a dilação probatória e a
devida instrução processual para se aferir a plausibilidade do direito pleiteado na
exordial,  razão  pela  qual  não  vislumbro,  nessa  sede  de  cognição,  as  provas
verossímeis das alegações recursais, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o
direito constitutivo do autor.

Digo isso, pois, de acordo com o teor do art. 273, do
Código de Processo Civil, o âmbito de análise recursal conferido à instância  ad quem
nas hipóteses de agravo de instrumento, em sede de tutela antecipatória, restringe-se,
tão somente, à aferição dos requisitos elencados no aludido dispositivo.

Com efeito, para a concessão de tal medida devem
ocorrer,  basicamente,  a  demonstração  dos  pressupostos  próprios  a  este  tipo  de
provimento, quais sejam:  prova inequívoca,  verossimilhança de suas alegações e fundado
receio de dano irreparável, consoante se depreende do dispositivo seguinte:

Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida  no  pedido  inicial,  desde que,  existindo
prova  inequívoca,  se  convença  da  verossimilhança
da alegação e:
I  -  haja  fundado receio  de dano irreparável  ou de
difícil reparação; ou
(...)
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§2º  -  Não  se  concederá  a  antecipação  da  tutela
quando  houver  perigo  de  irreversibilidade  do
provimento antecipado.

Assim, sendo a concessão da tutela antecipatória de
caráter excepcional, entendo que o seu deferimento exige prova indubitável. 

No caso, em epígrafe, muito embora o entendimento
firmado por esta  Corte de Justiça  e  nos  tribunais  superiores  seja  no sentido de -
diante  da  incidência  das  disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  do
Estatuto  do  Idoso  -  considerar  abusiva  e,  consequentemente,  nula  a  cláusula
contratual  que  prevê  reajuste  de  mensalidade  de  plano  de  saúde  calcada
exclusivamente  na  mudança  de  faixa  etária,  não há  como  aferir,  nesse  momento
processual,  a  existência  do  direito  alegado  nas  razões  recursais,  pois,  diante  do
indicativo  de  quebra  do  vínculo  contratual  firmado  entre  os  contratantes,  os
documentos  carreados  aos  autos  não  restaram  suficientes  para  se  chegar  a  uma
probabilidade de certeza, fazendo-se necessária uma dilação probatória mais acurada
a fim de que se possa rechaçar qualquer dúvida acerca dos fatos constitutivos do
direito do autor.

Nesse sentido,  calha transcrever  o  seguinte escólio
do Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  Ação de  obrigação
de fazer c/c pedido condenatório e de antecipação de
tutela. Pedido de majoração e implantação imediata
da  gratificação  temporária  educacional  (CEPES).
Tutela  antecipada  indeferida.  Necessidade  de
dilação  probatória  mais  acurada  em  sede  de
primeira instância.  Ausência  de prova inequívoca
que  conduza  à  verossimilhança  das  alegações.
Inteligência  do     art.  273  do  CPC.  Vedação  à
concessão de liminares contra a Fazenda Pública que
impliquem  oneração  (art.  1º  da  Lei  nº  9494/97).
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Jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Decisão  mantida.  Desprovimento.  Ausente  prova
inequívoca capaz  de  convencer  da verossimilhança
das alegações prevista no     artigo 273, do CPC  ,   torna-
se impossível a concessão da antecipação da tutela
pretendida.  Não  é  dado  ao  juiz  deferir  liminares
contra o poder público que impliquem outorga ou
acréscimo  remuneratório  em  favor  de  servidor
público,  segundo  sólida  jurisprudência  do  STF.
(TJPB;  AI  200.2010.034.049-2/001;  João  Pessoa;  Rel.
Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 13/01/2011;
Pág. 8) - sublinhei.

Dessa forma, a necessidade de produção de provas
retira,  portanto, os requisitos para concessão da tutela antecipada,  porquanto não
havendo como verificar  a  verossimilhança  das  alegações,  remanescerá  o  risco  de
dano inverso em desfavor de contra quem a tutela antecipada é concedida.

Por  fim,  ressalta-se  que  o  art.  557,  do  Código  de
Processo  Civil,  permite ao relator  negar seguimento a recurso através  de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão.

P. I.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador

                                   Relator
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