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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033579-44.2009.815.2001 
ORIGEM: 2ª Vara da Cível da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  João Batista Barbosa,  convocado,  em substituição à
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS: Hermano Gadelha de Sá e Leidson Flamarion T. Matos
APELADA: Maria de Lourdes Liberal
ADVOGADA: Luciana Pereira Almeida Diniz

PRELIMINAR.  PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  ULTRA  PETITA.
SENTENÇA  QUE  CONFERE  AO  AUTOR  MAIS  DO  QUE  FOI
REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
ADEQUAÇÃO  DO  DECISUM AO  PEDIDO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
ACOLHIMENTO  PARCIAL  A  FIM  DE  ADEQUAR  A  SENTENÇA  AO
PEDIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao afirmar que “o juiz
não poderá conceder mais do que o pedido pelo autor, sob pena de
o julgamento ser "ultra petita". A sentença que decide "ultra petita" -
atribuindo ao promovente mais do que o formulado na inicial não é
nula, devendo apenas ser reduzida." (REsp n. 113.355⁄RS, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ de 27.4.1998).

- O julgador deve analisar todos os pedidos formulados pelo autor,
decidindo  a  ação  nos  exatos  limites  em que  foi  proposta,  sendo
vedado julgar além do pedido (ultra petita), aquém (citra petita) ou
fora  daquilo  que foi  objeto  da  inicial  (extra  petita),  sob pena de
nulidade do ato decisório. Enfim, deve acolher ou rejeitar o pedido
da maneira como foi apresentado pela parte, sem nada acrescentar
ou inovar no que foi objeto da causa de pedir.
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PRELIMINAR.  SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO, EM VIRTUDE DE
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  PARALISAÇÃO  QUE  ATINGE  APENAS  O  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SALVO MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA SUPREMA
CORTE. REJEIÇÃO.

- A repercussão geral reconhecida não enseja o sobrestamento de
todos os recursos, mas só do extraordinário, salvo ordem expressa
do STF para que a paralisação se estenda às demais insurreições.

- STJ: “A pendência de julgamento no STF de recurso submetido ao
regime  de  repercussão  geral  não  enseja  o  sobrestamento  dos
recursos  que  tramitam  no  STJ,  salvo  determinação  expressa  da
Suprema  Corte.”  (EDcl  no  RMS  46.363/MG,  Relator:  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe
04/12/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE
CLÁUSULA CONTRATUTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.  PLANO DE
SAÚDE.  REAJUSTE  DAS  CONTRAPRESTAÇÕES  EM  RAZÃO  DA
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA.
INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI E DO ATO JURÍDICO
PERFEITO.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  SEGUIMENTO  COM
ARRIMO NO ART. 557 DO CPC.

- É nula, de pleno direito, por abusiva e por não redigida de forma
clara e destacada, a cláusula que, em contrato de Plano de Saúde,
estabelece o reajuste das contraprestações pecuniárias em função da
idade  do  segurado,  elevando  a  contribuição  para  montante
excessivamente  oneroso.  Violação  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor  e  ao  Estatuto  do  Idoso  (Lei  10.741/2003).  Aplicação
imediata do artigo 15, § 3º, da Lei 10.741/2003. Situação que não
caracteriza  violação  à  regra  de  irretroatividade  das  leis  e  ao  ato
jurídico perfeito.

- Em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade
do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão
exclusiva da mudança de faixa etária.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIMED JOÃO PESSOA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença (f. 104/111) proferida
pelo  Juízo  da 2ª Vara  da Cível  da Comarca  da Capital,  nos  autos  da  ação
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declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer ajuizada
por MARIA DE LOURDES LIBERAL, que acolheu o pedido inicial para reconhecer
abusivo o reajuste etário praticado, declarando nulo o aumento de 142,82% e
condenando a UNIMED a restituir em dobro todos os valores cobrados a maior,
corrigidos monetariamente pelo INPC.

A  apelante,  em suas  razões  recursais  de  f. 112/124,  suscitou  as
preliminares de (1) julgamento extra petita, ao comento de que, conforme se
depreende nos autos, a apelada faz pedidos certos e determinados, contudo,
observa-se  que  a  decisão  extrapola  os  limites  do  pedido  ao  condená-la  a
ressarcir em dobro os valores cobrados a maior, os quais não são objeto do
pedido  exordial; (2)  sobrestamento da apelação em virtude de repercussão
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, aduz que a decisão na
forma posta viola o ato jurídico perfeito, ante a irretroatividade da lei.

Contrarrazões apresentadas às f. 132/139.

Parecer da Procuradoria de Justiça  que opinou pelo desprovimento
do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos (f. 147/153).

É o relatório.

DECIDO

1- PRELIMINAR: SENTENÇA EXTRA PETITA.

A  exordial  narra  que  a  autora  é  usuária  dos  serviços  médicos
prestados pela apelante, mediante contrato firmado desde 13 de setembro de
1996,  e  que,  após  completar  60  (sessenta)  anos  de  idade a  sua
mensalidade, de forma unilateral, sofreu um reajuste abusivo de 143,82%,
passando do valor mensal de R$ 205,92 (duzentos e cinco reais e noventa e
dois  centavos)  para  R$  502,07  (quinhentos  e  dois  reais  e  sete  centavos),
onerando a sua prestação, colocando-a em desvantagem excessiva e afetando
o equilíbrio contratual. 

 Aduziu  que o reajuste é ilegal,  pois  foi  realizado contrariando o
Estatuto do Idoso, baseado, exclusivamente na mudança de faixa etária, razão
porque pleiteou a anulação da cláusula 23 do Plano UNIVIDA SAÚDE. 

O pleito da autora/apelada restringiu-se a: a) declaração de nulidade
da cláusula 23 do contrato do Plano Univida Saúde; b) manutenção integral dos
termos da tutela antecipada deferida com a permanência do plano de saúde
contratado;  c) que  a  promovida  se  abstenha  de  aumentar  o  valor  da
mensalidade  de  seu  plano,  e,  em razão da  faixa  etária,  passe  a  enviar  os
boletos com o valor anterior ao reajuste, ou seja, no importe de R$ 205,92,
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obedecendo os índices estabelecidos pela ANS - Agência Nacional de Saúde; d)
condenação da demandada em custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa. 

Compulsando os  autos  constata-se  que a sentença  não pode ser
mantida incólume, pois incorreu em manifesto vício, qual seja, o julgamento
além  dos  limites  do  que  foi  requerido  na  exordial,  uma  vez  que  o  Juiz
sentenciante, na parte dispositiva, acolhendo o pedido inicial, reconheceu como
abusivo o reajuste etário praticado,  condenando a apelante  a ressarcir em
dobro os valores cobrados a maior,  os quais  não são objetos do pleito
inicial.

Nestes  lindes,  transcrevo  a  parte  dispositiva  da  sentença  do
magistrado de primeiro grau, verbis: 

“Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e princípios de direito
atinentes à espécie,  ACOLHO o pedido inicial para reconhecer abusivo o
reajuste etário praticado, declarando nulo o aumento de 143,82%, ocorrido
a  partir  do  mês  de  seu  aniversário  de  60  anos  da  postulante,  para
CONDENAR a ré, UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico,
a restituir em dobro todos os valores cobrados a maior, corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir de cada exação e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação, observada a prescrição das
parcelas anteriores ao triênio anterior ao ajuizamento da ação (grifei).

Para melhores esclarecimentos, convém transcrever os arts. 128 e
460 do CPC que preceituam o seguinte:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe
defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.       
       
Em conformidade com o Código de Processo Civil, o magistrado deve

se ater às questões incluídas na litiscontestatio, devidamente provocadas pelas
partes.  Sendo o  processo  civil  regido  pelo  princípio  dispositivo,  a  prestação
jurisdicional encontra limites, quanto à matéria a ser decidida, na iniciativa das
partes,  ressalvadas  as  questões  de  ordem  pública,  expressamente
excepcionadas pela lei (art. 267, § 3º e art. 301, § 4º, ambos do CPC).

Analisando os artigos supracitados, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery ensinam:
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O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC
128),  cabendo ao juiz  decidir  de acordo com esse limite.  É vedado ao
magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou
infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível
por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a
sentença ultra ou  extra petita não pode ser  corrigida por  embargos de
declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso,
reduzi-la aos limites do pedido.1

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a matéria, in vebis:

RECURSO  ESPECIAL.  CONSÓRCIO  DE  VEÍCULOS.  SENTENÇA  EXTRA
PETITA. TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO.  NULIDADE  DO  JULGADO.  1.  Não
tendo o Estado-Juiz sido provocado a conhecer de determinada questão,
não pode fazê-lo sob pena de ultrapassar os limites traçados pelo autor da
ação e ferir o princípio dispositivo, que atribui às partes a delimitação do
âmbito da matéria a ser julgada.2

Observa-se,  contudo,  que  a  parte  autora  limitou-se  a  pedir  a
declaração de nulidade da cláusula 23 do Plano UNIVIDA e que a contratada se
abstenha de aumentar o valor da mensalidade do plano questionado, em razão
de sua faixa etária, enviando os boletos com o valor anterior ao reajuste.

 
Desta forma, ao prolatar a sentença, o magistrado deve enfrentar

todos  os  pedidos,  bem  como  as  causas  de  pedir  formuladas  pela  autora,
decidindo a lide nos exatos limites em que proposta. Em outras palavras, é
vedado ao juiz decidir além (ultra petita), aquém (infra ou citra petita) ou fora
daquilo que foi objeto da inicial  (extra petita), sob pena de nulidade do ato
decisório,  o que por evidência, configura afronta ao princípio da congruência,
esculpido nos arts. 128 e 460, caput, do Código de Processo Civil. 

Diferentemente  do  que  asseverou  a  recorrente,  a  decisão  não  é
extra petita, mas  ultra petita. O juízo decidiu além do que foi pedido, ao
conceder a restituição em dobro, pleito não consignado na exordial. 

Nessas hipóteses a sentença não é nula, devendo o Tribunal adequar
o  ato  decisório  ao  que  foi  requerido  na  petição  inicial.  É  nesse  sentido  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". REDUÇÃO. O juiz não
poderá  conceder  mais  do  que  o  pedido  pelo  autor,  sob  pena  de  o
julgamento  ser  "ultra  petita".  A  sentença  que  decide  "ultra  petita"  -
atribuindo ao promovente mais do que o formulado na inicial - não é nula,
devendo apenas ser reduzida. Assim, sendo deferida - como foi no caso -
uma indenização  acima  do  pedido  inicial,  que  foi  certo  e  determinado,

1 In Código de Processo Civil Comentado, RT, 4ª ed., SP, p. 907.
2 REsp 864699 / RS. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. QUARTA TURMA. Julg. 19/06/2008. DJ 30.06.2008.
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consubstanciado  no  valor  que  indica,  deve-se  reduzi-la  aos  limites  do
pedido. 3

(...) Configura-se ultra petita a decisão que ultrapassa os limites traçados
pelas partes e concede objeto diverso do discutido nos autos, decidindo
além do pedido expresso na inicial. 3. A decisão ultra petita, ao contrário
da extra petita, não é nula. Ao invés de ser anulada, deve ser reduzida aos
limites  do  pedido.  4.  Embargos  de  declaração  acolhidos  para,
reconhecendo  a  existência  de  erro  material,  conhecer  do  agravo  de
instrumento e dar provimento ao recurso especial no sentido de excluir da
memória discriminada do cálculo a aplicação do IPC no mês de fevereiro de
1991. 4

Isso  posto,  acolho parcialmente  a  primeira  preliminar,  para
excluir da sentença o capítulo referente à restituição em dobro de todos os
valores cobrados a maior.

2-  DO  SOBRESTAMENTO  DA  APELAÇÃO,  EM  VIRTUDE  DE
REPERCUSSÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A  repercussão  geral  reconhecida  não  enseja  o  sobrestamento  de
todos os recursos, mas só do extraordinário, salvo ordem expressa do STF para
que paralisação se estenda às demais insurreições.

Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL
41/2003. SUJEIÇÃO. PRECEDENTES. […] 4. A pendência de julgamento
no STF de recurso submetido ao regime de repercussão geral não
enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ, salvo
determinação  expressa  da  Suprema  Corte.  […]  (EDcl  no  RMS
46.363/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  REPERCUSSÃO  GERAL
DECLARADA  PELO  STF.  PEDIDO  DE  SOBRESTAMENTO  DO  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.  APRECIAÇÃO  DE  ALEGADA
OFENSA  A  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS,  EM  ÂMBITO  ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.  PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.  JUROS  DE  MORA.
PERÍODO  COMPREENDIDO  ENTRE  A  ELABORAÇÃO  DA  CONTA  DE

3 REsp n. 113.355⁄RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 27.4.1998.
4 EDcl no AgRg no Ag 262.329/SP, Rel. Ministro  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado 
em 17/11/2005, DJ 05/12/2005 p. 385.
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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. […] V.
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1463048/SC, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe
03/12/2014). 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.  ISONOMIA  ENTRE
HOMENS E MULHERES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DO
RECURSO  ESPECIAL.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELO  STF.
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  DESNECESSIDADE.  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 5/STJ. 1. O fato de a
matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral perante o
Supremo Tribunal  Federal  não impede o julgamento do recurso
especial,  apenas  assegurando  o  sobrestamento  do  recurso
extraordinário  interposto.  […]  (AgRg  no  AREsp  385.971/RJ,  Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Dessa forma, rejeito a segunda preliminar.

MÉRITO RECURSAL

A apelante alega que com a sentença nos moldes como foi prolatada,
viola o ato jurídico perfeito, ante a irretroatividade da lei.

Não coaduno com tal entendimento, pois não há como prevalecer o
reajuste em razão de mudança de faixa etária da segurada, eis que amparado
em cláusula contratual abusiva.

A matéria vem sendo, reiteradamente decidida pelos Tribunais que,
majoritariamente,  desconstituem  a  majoração  da  mensalidade  do  plano  de
saúde  que  tenha  como  fundamento,  exclusivamente,  a  mudança  de  faixa
etária,  a despeito  de vir  justificada por cálculos  atuariais  e concernentes  às
condições de saúde do idoso.

 
Contudo, o fato de a autora ter aderido ao plano em 13.09.1996, ou

seja, anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), com
vigência a partir de 01.07.2004, não viola o ato jurídico perfeito nem ilide
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o direito à revisão da cláusula abusiva, a qual dispõe sobre o reajuste
anual da mensalidade por mudança de faixa etária.

Por outra banda, observa-se que o aumento da mensalidade passou
a ser exigida a partir de 16/09/2007 (f. 29), passando do valor de R$ 205,92
para R$ 502,07, data em que o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, já estava em
vigência, prescrevendo o artigo seu 15, § 3º, que:

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.

Conforme ficou esclarecido, a incidência da regra acima citada não
representa, no caso, ofensa a ato jurídico perfeito pela via retroatividade de lei.

No caso dos autos,  revela-se nula  a  disposição  que estabelece  o
reajuste das contraprestações pecuniárias em função da idade da segurada,
elevando a contribuição para montante excessivamente oneroso, haja vista o
fato do  reajuste de 143,82% configurar  como uma barreira inequívoca à
permanência da recorrida em seu plano de saúde.

Nesse  contexto,  tendo  em  conta  os  enormes  prejuízos  que
ocasionaria, caso a autora fosse obrigada a mudar para outro plano de saúde
mais acessível, diante de suas condições financeiras em razão da mudança da
faixa etária,  (majoração a partir  de 60 anos de idade) justifica-se, assim, a
declaração de nulidade do reajuste. 

Observa-se  que  a  lei  nova,  no  caso,  por  força  da  natureza
continuada da própria relação, está incidindo em pontos do contrato que não
era dotado de eficácia, em razão da não implementação da condição vinculada
à idade. 

Por tais razões, não se justifica a elevação da mensalidade advinda
de  cálculos  atuariais  que  vem,  na  verdade,  acobertada  de  uma  cláusula
abusiva,  frente  aos  princípios  norteadores  do  CDC,  revelando-se de  caráter
tipicamente  discriminatório  em função  de  sua  faixa  etária,  na  condição  de
idosa.
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Considera-se como sendo legal e comum aos contratos, a ocorrência
de reajuste anual em percentual condizente com a realidade contratual, porém,
não é aceitável em percentual com a pecha de discriminatório, como foi o que
ocorreu nos presentes autos.

No mais,  é  pacífico  o entendimento  jurisprudencial  no sentido  de
reputar abusivo o reajuste do plano de saúde baseado apenas no avanço da
faixa etária, como demonstram, os inúmeros precedentes abaixo reproduzidos:

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.  NÃO  OCORRÊNCIA.  LEI  Nº  9.656/98.
APLICABILIDADE.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. […]  - 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.  -  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).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE DO MÉRITO DA
DEMANDA  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  REQUISITOS.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  SÚMULA  N.  7⁄STJ.  REAJUSTE  EM
DECORRÊNCIA  DE  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  DISCRIMINAÇÃO  EM
RAZÃO DA IDADE. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA.
DESCABIMENTO.  SÚMULA  N.  5⁄STJ.  1.  A  jurisprudência  do  STJ
considera  abusiva  cláusula  contratual  que  prevê  reajuste  de
mensalidade de plano de saúde em decorrência de mudança de
faixa  etária  do  segurado.  2.  Não  há  como  verificar  se  as  cláusulas
contratuais foram redigidas de forma clara e de acordo com as resoluções
aplicáveis, a teor da Súmula n. 5⁄STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 202.013⁄DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2013, DJe 26⁄03⁄2013).
 

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  DE
MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83⁄STJ. 1.
Em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade
do  plano  de  saúde  não  pode  ser  abruptamente  modificada  em
razão exclusiva da mudança de faixa etária.  2.  Agravo regimental
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desprovido. (AgRg no AREsp 370.646⁄SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄06⁄2014, DJe 16⁄06⁄2014).

Nestes termos,  acolho parcialmente a preliminar de decisão
ultra petita para  excluir  da sentença o capítulo  referente à  restituição em
dobro de todos os valores cobrados a maior,  rejeito a segunda preliminar
de sobrestamento da apelação, tendo em vista repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, e, no mérito, nego
seguimento à apelação por considerá-lo manifestamente improcedente e em
dissonância com a jurisprudência do STJ, o que faço com base no art. 557 do
Código de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 28 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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