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EMENTA: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁSUULA CONTRATUAL
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PLANO  DE
SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO PRELIMINAR
DE NECESSIDADE DE  SOBRESTAMENTO DO FEITO.  TEMA SUBMETIDO A
REPERCUSSÃO  GERAL  PELO  STF.  JULGAMENTO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELO STF. SUSPENSÃO NECESSÁRIA APENAS EM SEDE
DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  1.036,  §  1º,
CPC/2015.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SOBRESTAMENTO  DOS  RECURSOS
APELATÓRIOS.  PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.  PRAZO  PRESCRICIONAL
DECENAL.  ART.  205,  DO CÓDIGO CIVIL.  TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
DATA DA SUPOSTA LESÃO. AÇÃO AJUIZADA LOGO APÓS O AUMENTO DO
VALOR DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DA  MUDANÇA DA  FAIXA
ETÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE
DE  MENSALIDADES  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  CONTRATUAL  DO  ÍNDICE  A  SER  APLICADO.  ABUSIVIDADE.
APLICAÇÃO  DO  ESTATUTO  DO  IDOSO,  DA  LEI  N.º  9.656/98  E  DO  CDC.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA
LEI E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO
STJ. RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DAS  PARCELAS  PAGAS  A  MAIOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Somente poderá haver  sobrestamento  de  demanda em razão de  repercussão geral,
quando  tal  feito  se  encontrar  em  fase  de  Recurso  Extraordinário.  art.  1.036,  §  1.º,
CPC/2015. 

2. “É decenal o prazo prescricional aplicável aos casos em que se discute a revisão de
cláusula considerada abusiva pelo beneficiário de plano de saúde, nos termos do que
disciplina o art. 205 do Código Civil. Precedentes” (STJ, AgRg no AREsp 624.309/SP,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
28/04/2015, DJe 01/06/2015).

3.  “A  Segunda  Seção  deste  Tribunal  Superior,  quando  do  julgamento  do  REsp  nº
1.280.211/SP,  firmou  o  entendimento  de  ser,  a  princípio,  idôneo  o  reajuste  de
mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois
com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços
de assistência médica. Todavia, para evitar abusividades, devem ser observados alguns
parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do



idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano, e serem respeitadas as
normas  expedidas  pelos  órgãos  governamentais  (Resolução  CONSU  nº  6/98  ou
Resolução  Normativa  nº  63/2003  da  ANS)”  (STJ,  3.ª  Turma,  AgRg  no  AREsp
563.555/SP,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  julgado  em  19/03/2015,  DJ
31/03/2015).

4. “Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3º, do
Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos
de saúde que se derem por mudança de faixa etária; essa vedação não envolve, todavia,
os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras
de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade. Agravo no recurso especial não
provido” (STJ, 3.ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp. 1310015 AP 2012/0032258-1, Rel.ª
Minª. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2012, DJ 17/12/2012).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação Cível
nº.  0001322-52.2012.815.2003  em que figuram como partes  Unimed João Pessoa –
Cooperativa de Trabalho Médico e Daura Soares de Macena. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  conhecer da Apelação, rejeitar a preliminar e a
prejudicial de prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.

  VOTO. 

A Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  interpôs
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca desta
Capital, f. 117/120, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
c/c  Obrigação de  Não Fazer  e  Repetição  de  Indébito  ajuizada em seu  desfavor  por
Daura  Soares  de  Macena,  que  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para
declarar nula a cláusula que prevê o aumento da mensalidade do plano de saúde por
mudança da faixa etária a partir dos setenta anos de idade, condenando-a à restituição
simples  dos  valores  cobrados,  julgando  improcedente  o  pedido  de  condenação  ao
pagamento de indenização por danos morais. 

Em suas razões, f. 124/138, arguiu, preliminarmente, a suspensão do feito até o
julgamento  pelo  STF  da  RE  n.º  630.852/RS,  em  que  está  sendo  questionada  a
constitucionalidade da Lei nº 9.656/98, e a prejudicial de prescrição decenal prevista no
art. 205, do Código Civil, levando em consideração para a contagem do marco inicial o
ano de 1998, data da celebração do contrato em questão. 

No mérito, alegou que a Lei n.º 9.656/98 e a Lei n.º 10.741/2002 (Estatuto do
Idoso)  não  se  aplicam  ao  contrato  em  discussão,  porquanto  este  foi  pactuado
anteriormente à sua vigência, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade da lei, do
ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. 

Asseverou que o reajuste por faixa etária àqueles que completarem setenta anos
é justificável em razão do aumento de gastos com serviços médicos, acrescentando que a
legislação pátria permite a majoração da mensalidade em razão da idade.

Sustentou que a jurisprudência pátria tem entendido pela legalidade da cláusula
contratual de reajuste por faixa etária, reduzindo apenas o percentual do aumento da
mensalidade, acrescentando que tal majoração é justificável, em razão do aumento da



probabilidade de gastos com serviços médicos. 
Requereu o sobrestamento do feito até julgamento final do RE n.º 630.852/RS

pelo  STF,  ou  não  sendo  este  o  entendimento,  o  provimento  do  Apelo  para  que  a
prejudicial de prescrição seja acolhida, ou em caso de entendimento contrário, a reforma
da Sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes  e, alternativamente, a
redução do reajuste aplicado para o percentual de trinta por cento.  

Nas Contrarrazões, f. 153/158, a Apelada alegou que o reajuste da parcela do
plano de saúde infringiu o preceituado no art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso, pugnando,
ao final, pelo desprovimento do Apelo. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  164/169,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso, ao fundamento de que a jurisprudência pátria reconhece a
nulidade do reajuste pelo fato de o consumidor completar sessenta anos, deixando de se
manifestar sobre a prejudicial de mérito. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo. 

O Recurso em apreciação foi interposto anteriormente à entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015.

A Apelante requer, preliminarmente, a suspensão do processo com base no art.
543-B, § 1.º1, do CPC/1973, dispositivo vigente à época da interposição do recurso.

Considerando que nos termos do art. 142, do CPC/2015, a norma processual
terá  aplicação  imediada,  passo  à  análise  do  pedido  de  suspensão  sob  a  égide  do
correspondente legal do dispositivo invocado, que está previsto no novo Código, art.
1.036, caput, § 1.º, CPC/2015.

Nos termos do art.  art.  1.0363,  caput,  § 1.º,  do CPC/2015,  somente poderá
haver  sobrestamento  de  demanda  em razão  de  repercussão  geral,  quando  o  feito  se
encontrar em fase de Recurso Extraordinário, o que não é o caso dos autos, razão pela
qual  indefiro  o  pedido de sobrestamento com base na submissão da  matéria  à
Repercussão Geral no  RE n.º 630.852/RS.

O STJ firmou o entendimento de que o prazo prescricional de ação em que se
1 Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a
análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, observado o disposto neste artigo.

2 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

3 Art.  1.036.  Sempre  que  houver  multiplicidade  de  recursos  extraordinários  ou  especiais  com
fundamento  em  idêntica  questão  de  direito,  haverá  afetação  para  julgamento  de  acordo  com  as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e
no do Superior Tribunal de Justiça.

      § 1.º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará
2  (dois)  ou  mais  recursos  representativos  da  controvérsia,  que  serão  encaminhados  ao  Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do
trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região,
conforme o caso.



pleiteia a revisão de cláusula abusiva de contrato de plano de saúde é de dez anos, nos
termos do art. 205 do Código Civil4.

Este  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  que  nas  demandas  em  que  se  discute
pretensão relativa a aumento possivelmente ilegítimo do plano de saúde, o termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é o momento em que aconteceu o reajuste5.

No caso  dos autos,  o  reajustamento da  mensalidade do plano de  saúde em
razão da mudança de faixa etária da Apelada ocorreu em 16/12/2011, f. 15, e a ação foi
ajuizada no mês seguinte, 11/1/2012, f. 26, dentro do prazo decenal,  razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição.

Passo ao mérito.

4 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
CLÁUSULA ABUSIVA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ART. 205 DO
CC. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1.  É  decenal  o  prazo  prescricional  aplicável  aos  casos  em  que  se  discute  a  revisão  de  cláusula
considerada abusiva pelo beneficiário de plano de saúde, nos termos do que disciplina o art. 205 do
Código Civil. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 624.309/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015).

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  PRESCRIÇÃO  DECENAL.  REAJUSTE  PELA
FAIXA  ETÁRIA.  ABUSIVIDADE.  DECISÃO  RECORRIDA  EM  SINTONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  N.  83  DO  STJ.  REEXAME  DO  CONTRATO  E  DE
FATOS  E  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.  SÚMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  DECISÃO
MANTIDA.
1. […]. 
2.  Na  espécie,  o  posicionamento  adotado  na  decisão  do  Tribunal  de  origem  coincide  com  a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser decenal o prazo prescricional da pretensão de
revisão de cláusula abusiva de plano de saúde.
3. […]. 
4. […]. 
5. […]. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 416.164/PE,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

5 AGRAVO  INTERNO.  REAJUSTE  DE  PLANO  DE  SAÚDE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA
ETÁRIA.  PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO.  DISCUSSÃO  SOBRE  A  LEGITIMIDADE  DO
REAJUSTE  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  PRAZO  DECENAL.  TERMO  INICIAL.  DATA  DA
SUPOSTA  LESÃO.  AÇÃO  AJUIZADA  ANTES  DO  TRANSCURSO  DOS  DEZ  ANOS.
REJEIÇÃO.
Na situação em que se discute pretensão relativa a aumento possivelmente ilegítimo do plano de
saúde, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo
inicial  é  momento  em  que  aconteceu  o  reajuste.  MÉRITO.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO
CONSUMERISTA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CLÁUSULA QUE PREVÊ AUMENTO
DEMASIADO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DIANTE DE MUDANÇA NA FAIXA ETÁRIA
DA  PARTE  SEGURADA.  ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.  VEDAÇÃO.  ESTATUTO  DO
IDOSO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE IMEDIATA. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO  DA  IDADE.  CONSUBSTANCIAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  A  edição  de
norma cogente posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, 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 ao Estatuto do Idoso. É
nula  de  pleno  direito  a  cláusula  que,  em contrato  de  plano  de  saúde,  estabelece  o  reajuste  das
contraprestações  pecuniárias  em  função  da  mudança  da  faixa  etária  do  segurado,  elevando  a
contribuição  para  montante  excessivamente  oneroso.  [..].  (TJPB,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
processo Nº 00002562320138150121, Rel. Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida, julgado em
16/9/2015).



Este Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento no sentido de que, ainda
que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei n.º 10.741/2003 - Estatuto do
Idoso, por se tratar de norma de ordem pública, tem ela aplicação imediata, não havendo
que se falar em retroatividade da lei  para afastar os reajustes ocorridos antes de sua
vigência, e sim em vedação à discriminação em razão da idade6.

O  STJ  firmou  o  entendimento  de  que,  embora  seja  idôneo  o  reajuste  de
mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, é
necessário que haja  expressa previsão contratual, que não sejam aplicados índices de
reajuste desarrazoados, que possam onerar excessivamente o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do
idoso, e que sejam respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais7.

6 APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DA
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VEDAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE ORDEM
PÚBLICA.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  INOBSERVÂNCIA.  PEDIDO  AUTORAL
DECAÍDO EM PARTE MÍNIMA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  21,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO
CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUSCITADO  EM  CONTRARRAZÕES.  MEIO  INOPORTUNO.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. O Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 3º,
veda a discriminação da pessoa idosa com a cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso, por se tratar de lei de
ordem pública, terá aplicação imediata. O Estatuto do Idoso revoga as disposições normativas da Lei
nº 9.565/98 e suas alterações, autorizando os idosos, inclusive os que já haviam contratado plano de
saúde,  a  não  sofrerem  mais  reajustes  em  função  de  mudança  da  faixa  etária.  Reconhecida  a
abusividade do reajuste,  a  restituição dos valores  pagos a  maior  deverá  ser  em dobro,  conforme
preleciona  o  disposto  no  art.  42,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  […]  (TJ-PB,  AC  n.º
200.2011.045412-7/001,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho, DJ. 28/5/2013 p.10).

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. GARANTIA DO AUMENTO
DO  PERCENTUAL  DE  30%.  VEICULAÇÃO  DE  PRETENSÃO  PARA  CONSTITUIR
OBRIGAÇÃO EM DESFAVOR DO APELADO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.  NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO.  PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  CONTRATO  CELEBRADO  ANTES  DA
EFICÁCIA DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO E  A IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.  INOCORRÊNCIA.  NEGÓCIO
JURÍDICO  COM  PRESTAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  OBRIGAÇÃO  DE  REPETIR  O
INDÉBITO.  IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.  RESTITUIÇÃO NA
FORMA  SIMPLES.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  DESPROVIMENTO.  […]  Abusiva  é  a  cláusula
contratual  que  prevê o reajuste da mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente  em
mudança  de  faixa  etária,  mormente  se  for  consumidor  que  atingir  a  idade  de  60  anos,  o  que  o
qualifica como idoso, sendo vedada, portanto, a sua discriminação. Inocorre violação aos aspectos do
ato jurídico perfeito e da irretroatividade da Lei quando o negócio jurídico é de trato sucessivo e a
inovação do ordenamento jurídico incide sobre as prestações atuais, notadamente quando a norma é
protetiva e de ordem pública. […]. (TJPB, AC 200.2010.015729-2/001, Quarta Câmara Especializada
Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, DJPB 30/07/2013 p. 18). 

7 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  PLANO  DE
SAÚDE.  CLÁUSULA  DE  REAJUSTE  DE  MENSALIDADE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA
ETÁRIA.  LEGALIDADE.  CONSUMIDOR  IDOSO.  INOBSERVÂNCIA  DOS  PARÂMETROS
LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 1.280.211/SP, firmou
o entendimento de ser, a princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da
mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a
pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Todavia, para evitar abusividades, devem ser



O caput do art. 15 da Lei Federal n.° 9.656/98, por sua vez, preceitua que a
variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de plano de saúde,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma
delas, de acordo com normas expedidas pela ANS8.

Embora no Contrato celebrado entre as Partes haja a previsão de majoração do
valor  da mensalidade em razão da mudança de faixa etária,  Cláusula 23, f.  20,  não
consta  o  percentual  a  ser  aplicado,  inviabilizando  o  conhecimento  antecipado  pelo
consumidor das despesas que teria que arcar, o que viola a determinação contida no art.
15 da Lei  Federal  n.°  9.656/98,  devendo,  por esta razão,  ser  mantida a nulidade da
referida cláusula, como bem retratado na Sentença.

Infere-se  dos  documentos  de  f.  16/17  e  f.  24/25,  que  a  partir  do  mês  de
novembro de 2011, quando a Apelada completou setenta anos de idade, à época, o valor
pago por ela a título de mensalidade do seu plano de saúde era de R$ 494,61 sendo
reajustado automaticamente para o valor de R$ 967,53, f. 15, restando caracterizado um
aumento de aproximadamente cem por cento do valor individualizado da mensalidade, o
que  implica  em  despesa  capaz  de  onerar  excessivamente  o  consumidor,  podendo
acarretar  a impossibilidade de sua permanência no plano cuja filiação ocorreu desde
1998, f. 18.

Em pleito subsidiário, a Apelante postula o deferimento do reajuste dos valores
cobrados em virtude da troca de faixa etária no percentual de trinta por cento, sob a
justificativa de que a manutenção da sentença ensejaria o desequilíbrio contratual.

Reconhecida a abusividade da disposição contratual que estipula um aumento
nas  mensalidades  dos  clientes  ao  completarem setenta  anos  de  idade sem indicar  o
percentual a ser aplicado, possibilitar o reajuste em trinta por cento, ou em qualquer
outro  percentual  seria  o  mesmo  que  infringir  o  entendimento  adotado  neste  voto,
contudo,  tal  vedação  não  envolve  os  reajustes  estabelecidos  nas  normas  da  ANS,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça9. 

observados alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de
reajuste  desarrazoados  ou  aleatórios,  que  onerem  excessivamente  o  consumidor,  em  manifesto
confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado
que aumentos  elevados,  sobretudo para  essa  última categoria,  poderão,  de  forma  discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais (Resolução CONSU nº 6/98 ou Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS). Logo, a
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser  aferida em cada caso concreto.  2.  Após o reconhecimento da abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária, e para não haver
desequilíbrio  contratual,  faz-se  necessária,  nos  termos  do  art.  51,  §  2º,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em razão da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 563.555/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe 31/03/2015).

8Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer  caso  estejam previstas  no  contrato  inicial  as  faixas  etárias  e  os  percentuais  de  reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art.
35-E.

9 DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.  AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NORECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO



Irretocável, portanto, a Sentença guerreada no que diz respeito à declaração de
nulidade  das  cláusulas  que  estatuem  aumentos  por  mudança  de  faixa  etária  e  à
devolução simples do que foi pago a maior.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  rejeita  a  prejudicial  de  prescrição
decenal, nego-lhe provimento. 

É o voto. 

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

NÃOIMPUGNADO.  SÚMULA  283/STF.  FUNDAMENTAÇÃO.  DEFICIENTE.
SÚMULA284/STF.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  COTEJO  ANALÍTICO  E
SIMILITUDEFÁTICA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PLANO  DE  SAÚDE.  ESTATUTO  DO  IDOSO.
REAJUSTEDE  MENSALIDADES  EM  RAZÃO  DE  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
VEDAÇÃO. […]. Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3º,
do Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde
que se derem por mudança de faixa etária; essa vedação não envolve, todavia, os demais reajustes
permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre
ressalvada a abusividade. - Agravo no recurso especial não provido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp.
1310015 AP 2012/0032258-1, Rel.ª Minª. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2012,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2012)


