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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MESALIDADE EM
RAZÃO,  EXCLUSIVAMENTE,  DA MUDANÇA DE  FAIXA
ETÁRIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL,  PARA  DECLARAR
ABUSIVA A MAJORAÇÃO, COM A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO, DE
FORMA  SIMPLES.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO  DA
PROMOVIDA. APELO APENAS DA AUTORA. PELITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.  INEXISTÊNCIA
DE  MÁ-FÉ  NA  CONDUTA  DA  DEMANDADA.
INVIABILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  ART.  42,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CDC.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  DESCABIMENTO.  MERO  DISSABOR
SUPORTADO  PELA  PARTE.  LITIGANTES  QUE  SE
SAGRARAM,  EM  PARTE,  VENCEDOR  E  VENCIDO  NA
DEMANDA.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.    

Segundo a jurisprudência do STJ e desta Corte,  “até ser
declarada nula, a cláusula contratual que previa o aumento
de  mensalidade  em  razão  da  mudança  de  faixa  etária
gozava  de  presunção  de  legalidade,  não  havendo  razão
para se concluir que a conduta da administradora do plano
de  saúde  foi  motivada  por  má-fé  a  amparar  pleito  de
devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada”.1

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00930100420128152001, 1ª Câmara Cível, Relator DES LEANDRO 
DOS SANTOS , j. em 06-10-2015.
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Ainda de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, “dano
moral se caracteriza pela lesão aos sentimentos, ao atingir a
subjetividade  das  pessoas,  causando-lhes  inquietações
espirituais,  sofrimentos,  vexames,  dores  e  sensações
negativas. Mero reajuste de valor de plano de saúde não se
mostra  apto  a  ensejar  dano  moral  passível  de
recomposição,  mas  apenas  mero  dissabor,  ocasionado
pelas contrariedades do cotidiano”2.

Se cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido na
demanda,  deve  ser  mantida  a  determinação  de
sucumbência recíproca, imposta em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  Madalena
Pereira dos Anjos, buscando a reforma da sentença do Juízo de Direito da 8º
Vara Cível da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação Revisional de
Contrato de Plano de Saúde com Declaração de Nulidade de Cláusulas
Abusivas  e  Restituição  de  Valores  c/c  Indenização  por  Danos  Morais,
ajuizada pela apelante em face da Unimed João Pessoa.

Narrou a autora na exordial que contratou o plano de saúde da
promovida, desde 15 de maio de 2002, para a prestação de serviços médicos e
hospitalares, na categoria de plano UNIVIDA PLUS I.

Seguiu narrando que, ao complementar a idade de 70 (setenta)
anos, teve, em janeiro de 2014, um aumento de aproximadamente 25% em sua
mensalidade, que passou de R$698,72 (seiscentos e noventa e oito reais e
setenta e dois centavos) para R$869,17 (oitocentos e sessenta e nove reais e
dezessete centavos).

Alegando que tal  aumento é abusivo (por ser bem superior ao
permitido – 9,04% - pela ANS – Agência Nacional de Saúde); e invocando a
aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Estatuto  do  Idoso,
requereu a declaração de nulidade da cláusula que previu o aludido aumento
por mudança de faixa etária, com a repetição de indébito em dobro dos valores
pagos em excesso e, ainda, a condenação da demandada ao pagamento de
uma indenização por danos morais.

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012734420138150461, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-10-2015. 
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Na sentença vergastada (fls. 286/299), o magistrado a quo julgou
parcialmente  procedente  o  pleito  exordial,  “para  declarar  a  abusividade  da
cláusula  de  reajuste  da  mensalidade  de  24,43%  (vinte  e  quatro  vírgula
quarenta e três por cento) e, consequentemente, determinar sua restituição, na
forma simples” (fl. 299). Rejeitou os pedidos de repetição de indébito em dobro
e de indenização por danos morais e,  ao final,  condenou ambas as partes,
reciprocamente,  ao  pagamento  das  verbas  sucumbenciais,  deixando  a
condenação da autora suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Somente a parte autora apresentou apelo, requerendo, em suas
razões recursais, a determinação de devolução em dobro das quantias pagas
em excesso e a condenação da promovida ao pagamento de uma indenização
por danos morais, ordenando-se, ainda, que esta arque sozinha com as verbas
sucumbenciais. 

Contra-arrazoando  (fls.  318/327),  a  promovida/apelada  pugnou
pelo desprovimento do recurso.

No  parecer  de  fls.  335/341,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pela manutenção da sentença.

VOTO

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada antes
da entrada em vigor do novo CPC (Lei nº 13.105/2015), o presente julgamento
deverá ser norteado pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973),
levando  em  conta,  inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até
então,  conforme  orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no
Enunciado Administrativo nº 2, proclamado em sessão plenária realizada em
02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado  Administrativo  nº  02:  Aos  recursos  interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo. 

Conforme relatado, a autora ajuizou a presente ação insurgindo-
se contra o aumento da mensalidade de seu plano de saúde, procedido pela
promovida em razão da mudança de sua faixa etária, quando completou 70
(setenta) anos de idade. 

Na  inicial,  requereu  a  abusividade  da  cláusula  que  previu  o
referido aumento, a restituição em dobro das quantias pagas em excesso e a
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condenação  da  demandada  ao  pagamento  de  uma  indenização  por  danos
morais.

A  magistrada  a  quo  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito
exordial, “para declarar a abusividade da cláusula de reajuste da mensalidade
de  24,43%  (vinte  e  quatro  vírgula  quarenta  e  três  por  cento)  e,
consequentemente, determinar sua restituição, na forma simples” (fl. 299).

Como a parte promovida não apresentou recurso apelatório,
já se encontra preclusa a declaração de abusividade da cláusula que previu
o reajuste da mensalidade,  devendo a presente análise se ater  aos pleitos
constantes  no  apelo  interposto  pela  autora,  quais  sejam:  1)  devolução  em
dobro das  quantias  pagas  em  excesso;  2) condenação  da  promovida  ao
pagamento de uma indenização por danos morais; e 3) determinação de que
a demandada arque, sozinha, com as verbas sucumbenciais.

Sem  maiores  delongas,  desmerecem  guarida  as  súplicas
recursais, impondo-se a manutenção do julgamento de primeira instância.

Quanto  ao  pleito  de  repetição  de  indébito  em  dobro,  a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos caos de declaração de
abusividade de cláusulas de plano de saúde, a devolução dos valores pagos
em excesso deve, em regra, ocorrer de forma simples (como determinado na
sentença recorrida) e não em dobro (como postulado pela autora/apelante),
pois, para fins de incidência do disposto no art. 42, parágrafo único3, CDC (que
prevê o ressarcimento em dobro), é necessária a comprovação da má-fé da
parte promovida, o que não se presume em hipóteses como a dos autos. 

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  DOS
PRÊMIOS  EM  RAZÃO  EXCLUSIVA  DE  MUDANÇA  DE
FAIXA ETÁRIA.  60  ANOS.  INCIDÊNCIA DO  CDC  E  DO
ESTATUTO DO IDOSO.  ABUSIVIDADE.  REPETIÇÃO  DE
VALORES  EM  DOBRO.  INVIABILIDADE  NO  CASO
CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1.  A  iniciativa  da  empresa  recorrida  de  reajustar  as
prestações do plano de saúde, com base na mudança da
faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e
presumidamente aceita pelas partes. Desse modo, não há
razão  para  concluir  que  a  conduta  da  administradora  do
plano  de  saúde  foi  motivada  por  má-fé,  de  forma  a
possibilitar a repetição em dobro de valores. Precedentes.

3 Art. 42. Parágrafo Único: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do  indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso,  acrescido  de  correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 
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2. Agravo regimental não provido.4 (grifei).

Na mesma linha, precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NÃO
FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  DANOS
MORAIS.  PLANO DE SAÚDE.  REAJUSTE EM FACE DA
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NULIDADE DA CLAÚSULA.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  PRESUNÇÃO  DE  MÁ-FE.
INVIABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO. 
- Até ser declarada nula, a cláusula contratual que previa o
aumento  de mensalidade em razão da mudança de faixa
etária  gozava  de  presunção  de  legalidade,  não  havendo
razão para se concluir que a conduta da administradora do
plano de saúde foi motivada por má-fé a amparar pleito de
devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.5

In  casu,  a  autora/apelante  ainda  sustentou  que  a  má-fé  da
promovida está configurada, por ser ela reincidente, na medida em que já havia
sido  declarada,  em  processo  judicial  anterior,  a  abusividade  de  cláusula
responsável  pelo  aumento  da  sua  mensalidade  quando  completou  60
(sessenta) anos, voltando a ocorrer a mesma espécie de majoração agora que
completou 70 (anos).

Porém, essa tese (de suposta caracterização da má-fé, diante da
alegada reincidência) não prospera, pois a cláusula prevendo a majoração da
mensalidade quando da passagem para a faixa etária dos 70 anos  não foi
inserida  no  contrato  depois  de  declarada  abusiva  (em  processo  judicial
anterior) a cláusula responsável pela mesma espécie de majoração, quando a
parte completou 60(anos). 

Em verdade, ambos os aumentos (tanto relativo à faixa etária de
60 anos,  quanto à de 70 anos) ficaram previstos no mesmo contrato,  mas,
conforme se observa, à fl. 276, na ação pretérita (nº 2002004008848-2) a parte
autora  só  requereu  a  declaração  de  abusividade  da  cláusula  que  previu  o
aumento para a faixa etária entre 60 e 69 anos.

Portanto, mesmo com a declaração de abusividade do aumento
para a aludida faixa etária (60 anos) o aumento, já previsto antes mesmo do
ajuizamento daquele feito, para a faixa de 70 anos, continuou em vigor, razão
pela qual se tornou necessário o ajuizamento desta segunda demanda, para a
declaração de abusividade deste novo aumento.

Considerando-se,  pois,  que  o  aumento  para  a  faixa  de  70
(setenta)  anos  já  se  encontrava  previsto  no  pacto  antes  da  declaração  de
4 STJ - AgRg no AREsp 268.154/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe 14/02/2014.
5 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00930100420128152001, 1ª Câmara Cível, Relator DES LEANDRO
DOS SANTOS , j. em 06-10-2015.
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abusividade da majoração para a faixa de 60 (sessenta) anos, não há que se
falar  em  reincidência  da  promovida,  hipótese  que  poderia  se  cogitar  se  a
aludida cláusula de aumento para a faixa de 70 anos houvesse sido inserida no
pacto  depois  de  declarada a  abusividade da majoração para  a faixa  etária
anterior.

Ademais, como, repita-se, a cláusula que previu o aumento para a
faixa de 70 (setenta) anos continuava em vigor, por não ter sido objeto da ação
pretérita,  incide,  na  espécie,  a  orientação  exposta  nos  precedentes
jurisprudenciais acima citados,  segundo os quais,  até ser declarada nula, a
cláusula contratual de aumento de mensalidade em razão da mudança de faixa
etária goza de presunção de legalidade, não havendo razão para se concluir
que a conduta da administradora do plano de saúde é motivada por má-fé a
amparar pleito de devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Em sendo assim, não logra êxito o pleito recursal de repetição de
indébito em dobro.

Da mesma forma, desmerece guarida o pedido de  indenização
por  danos morais  formulado  pela  autora/apelante,  pois,  de  acordo  com a
jurisprudência assente, o reajuste indevido/abusivo da mensalidade de plano
de saúde gera, em regra, mero dissabor do cotidiano, sem força para gerar
uma reparação por dano moral.

Nesse diapasão:

[…]  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE  C/C  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  ABUSIVA,  [...].
REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE DA CONTRATANTE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUMENTO  DE  MAIS  DE  66%.  PRÁTICA  ABUSIVA.
VEDAÇÃO.  [...].  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA.  MERO
ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
- […] Não há que se falar em indenização por danos morais
quando  não  se  extrai  do  fato  efetivo  potencial  danoso  à
esfera moral da vítima, mas mero dissabor temporário.6

[...]  PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE
COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. [...]. AUMENTO DE MAIS DE 27% (VINTE E SETE
POR CENTO). PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL. [...].  DANO
MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. REFORMA DA
SENTENÇA NESTE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO.
[…] - Dano moral se caracteriza pela lesão aos sentimentos,
ao  atingir  a  subjetividade  das  pessoas,  causando-lhes
inquietações  espirituais,  sofrimentos,  vexames,  dores  e

6 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00262170520138150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 20-10-2015.

6



Apelação Cível nº 0004361-92.2014.815.2001

sensações negativas.  Mero reajuste de valor  de plano de
saúde não se mostra apto a ensejar dano moral passível de
recomposição,  mas  apenas  mero  dissabor,  ocasionado
pelas contrariedades do cotidiano. […].7 (grifei).

Com efeito, deve ser mantida a rejeição do pedido de indenização
por danos morais.

Por fim, também não vinga a súplica recursal direcionada contra a
a parte da sentença que determinou que as partes dividam reciprocamente as
verbas sucumbenciais, pois, como os litigantes, restaram, em parte, vencedor e
vencido  na  demanda,  é  aplicável  a  regra  do  art.  21,  caput,  do  CPC/1973
(vigente à época da publicação da sentença), segundo o qual “se cada litigante
for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”.

Ressalte-se, que, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça
gratuita, a magistrada sentenciante já determinou a suspensão da sua parcela
da condenação sucumbencial,  com base no art.  12 da Lei nº 10.060/50, de
forma que, também nesse aspecto, inexiste modificação a ser procedida no
decisum.

Destarte,  conforme já  adiantado  acima,  nenhuma das  súplicas
recursais merece acolhimento, sendo imperativa a manutenção da sentença de
primeiro grau.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/07

7 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012734420138150461, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-10-2015. 
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