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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0014959-2010.815.2001.
Origem : 10ª Vara Cível da Capital.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
1º Apelante : Eduardo Jorge de Souza e Iraci Pontes de Souza. 
Advogada : Ana Erika Magalhães Gomes.
2ª Apelante : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Luiz Augusto Crispim Filho, Felipe Ribeiro Coutinho e André 

  Luiz Cavalvanti Cabral.
Apelados : Os mesmos.    

APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIREITO
INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE  QUE DEVEM  OBSERVAR
AS NORMAS PROCESSUAIS ANTIGAS. APELO
DOS  AUTORES  INTERPOSTO  ANTES  DO
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR  QUANDO  NÃO
MODIFICADA  A  SENTENÇA.
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

-  “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 inter-
pretações dadas, até então, pela jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Administrati-
vo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- Muito embora tenham os autores interposto apelação
antes da sentença de rejeição dos embargos de declara-
ção, sem posterior ratificação, o entendimento do Su-
perior Tribunal de Justiça, veiculado no Informativo de
Jurisprudência nº 572, é no sentido de que “não é ne-
cessária a ratificação do recurso interposto na pen-
dência  de  julgamento  de  embargos  de  declaração
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quando, pelo julgamento dos aclaratórios, não houver
modificação do julgado embargado”. (STJ. Corte Es-
pecial. REsp 1.129.215-DF, Rel. Min. Luis Felipe Sa-
lomão, julgado em 16/9/2015).

APELAÇÃO  DA  COOPERATIVA  DE
TRABALHO  MÉDICO.  PLANO  DE  SAÚDE.
REAJUSTE  DA  MENSALIDADE.  ALEGAÇÃO
DE AUMENTO DECORRENTE DE MUDANÇA
DE  FAIXA  ETÁRIA.  INEXISTÊNCIA.
DEMANDANTES  QUE  ADERIRAM  AO
CONTRATO QUANDO  JÁ POSSUÍAM IDADES
ACIMA  DO  ÚLTIMO  NÍVEL  DE
DIFERENCIAÇÃO  ETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
ABUSIVIDADE.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO
AUMENTO E DA CONSEQUENTE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PROVIMENTO.

-  Uma  vez  inexistentes  quaisquer  reajustes  de
mensalidades  com base  na  mudança  de  faixa  etária,
pela  decorrência  lógica  da  constatação  de  que  os
autores,  no  momento  da  contratação,  já  possuíam
idades acima do último nível de diferenciação  etária,
bem  como  se  constatando  que  os  aumentos
perpetrados  pela  cooperativa  ocorreram  de  forma
linear  e  não  abusiva,  em  consonância  com  as
determinações  da  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar – ANS,  revela-se improcedente o pedido
de  declaração  de  nulidade  do  aumento,  com  a
consequente devolução das quantias cobradas.

RECURSO  APELATÓRIO  DOS  AUTORES.
MANIFESTA  PREJUDICIALIDADE  EM  FACE
DO  PROVIMENTO  DO  APELO  DA
DEMANDADA.

-  De acordo com o desfecho do recurso apelatório da
instituição  promovida,  verifica-se  prejudicada  a
apreciação  da  apelação  dos  demandantes,  já que
restrita  à afirmação de que há dano moral decorrente
do aumento com base na mudança de faixa etária, bem
como  que  a  devolução  das  quantias  supostamente
cobradas de forma indevida devem se dar em dobro,
em conformidade com o art. 42 do Código de Defesa
do Consumidor.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária,  dar  provimento  ao  apelo  da  parte  promovida,  restando
prejudicada a apreciação da apelação dos demandantes, nos termos do voto do
relator, unânime. 

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Eduardo Jorge de
Souza e Iraci Pontes de Souza e pela Unimed João Pessoa – Cooperativa de
Trabalho Médico contra sentença (fls. 156/162) proferida pelo Juízo da 10ª
Vara Cível  da Capital  que, nos autos da “Ação Revisional de Obrigação de
Fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada pelos primeiros
apelantes em face da cooperativa  recorrente,  julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/11),  os  autores  relatam que  são
usuários do Plano de Saúde administrado pela demandada, desde 15/03/2003,
destacando que, no início da vigência contratual, o valor não ultrapassava R$
280,00 (duzentos e oitenta reais), sendo aumentado em fevereiro de 2009, para
R$ 486,16 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), com único
fundamento na  idade  dos  consumidores,  havendo  novo  ajuste  de  preço  em
outubro do mesmo ano, alcançando a cifra de R$ 566,29 (quinhentos e sessenta
e seis reais e vinte e nove centavos).

Defende  a  ilegalidade  do  aumento  com base  na  mudança  de
faixa etária, tendo em vista o disposto no art. 51, incisos IV e XV, do Estatuto
do  Idoso,  bem  como  em  face  das  normas  consumeristas,  por  se  tratar  de
cláusula adesiva que se revela abusiva. Enfatiza a existência de danos morais.
Ao final, pleiteia a declaração da nulidade da cláusula ou aumento em razão da
idade  e  a  condenação  da  promovida  à  repetição  em  dobro  dos  valores
indevidamente cobrados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada (fls. 48/55), alegando a preliminar de
carência  de  ação por  falta  de  interesse  de  agir,  sob  o  argumento  de  que o
aumento questionado não decorreu de mudança de faixa etária, tendo em vista
que os demandantes, ao contratarem com a cooperativa, já possuíam mais de 60
(sessenta) anos de idade. No mérito, aduz que a ANS prevê três situações de
atualização  das  mensalidades,  sendo  uma  delas  a  mudança  de  faixa  etária.
Enfatiza que, ao completarem 60 (sessenta anos de idade), não houve aumento
decorrente na prestação,  chamando a atenção para o fato de os promoventes
terem anuído ao plano coletivo quando tinham 72 (setenta e dois) e 71 (setenta
e um) anos, respectivamente.

Afirma que, desde o início da contratação, apenas há o reajuste
anual  das  mensalidades,  ocorrido no mês posterior  à  data  de celebração do
contrato. Sustenta, ao fim, a inexistência de danos morais.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 101/105).

Após  audiência  de  conciliação,  na  qual  foi  concedida  a
antecipação de tutela (fls. 118/119), sobreveio sentença de parcial procedência
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(fls. 156/162), cujo dispositivo assim restou redigido:

“ISTO  POSTO,  com  base  nas  razões  expedidas,
JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO,
para  declarar  ilegal  a  prática  de  aumento  da
mensalidade do plano  de  saúde  sob a  alegação de
mudança  de  faixa  etária  a  partir  dos  60  anos  de
idade,  e,  por  conseguinte,  nulas  as  cláusulas
pertinentes,  e  condenar  a  parte  requerida  à
restituição  SIMPLES  dos  valores  cobrados
indevidamente a partir da primeira cobrança indevida
de cada um dos autores, observando-se a prescrição
trienal,  corrigidos  monetariamente  pelo  IGP-M,  a
partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de
juros de mora de 12% ao ano, a contar da citação,
tudo  até  o  efetivo  pagamento,  a  ser  apurado  em
liquidação de sentença.
Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas processuais na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada uma, devendo
cada uma das partes arcar com os honorários de seus
respectivos  advogados  e  observando-se,  quanto  à
autora, o disposto no art. 12, da Lei nº 1.060/50, em
face da assistência judiciária concedida”.

Em  face  da  sentença,  a  cooperativa  opôs  Embargos  de
Declaração (fls. 164/166) e, em seguida, os demandantes interpuseram Recurso
Apelatório (fls.  169/173), impugnando a improcedência dos danos morais e a
determinação da devolução na forma simples, requerendo a reforma da decisão
para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Após a  rejeição  dos  embargos  (fls.  179/180),  a  Unimed João
Pessoa  interpôs  Apelação  (fls.  183/192),  alegando a  licitude  no  reajuste  da
contraprestação dos usuários em relação à mudança de faixa etária, com base na
lei,  nas  cláusulas  contratuais  e  na  jurisprudência.  Destaca  que  não  houve
reajuste quando os apelados completaram 60 (sessenta) anos, tendo em vista
que ingressaram no plano já acima dos 70 (setenta) anos de idade, inexistindo
reajuste por faixa etária, apenas tendo ocorrido o ordinário anual.

Enfatiza  que  “os  reajustes  implementados  pelos  planos  de
saúde  em  razão  da  mudança  de  faixa  etária,  por  si  sós,  não  constituem
ilegalidade e devem ser apreciados com respeito às singularidades de cada
caso, de modo a não ferir os direitos do idoso nem desequilibrar as contas das
seguradoras”. Defende que a norma do art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso não
determina a abusividade de todo e qualquer aumento que se fundamente na
mudança de faixa etária.  Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista a existência de contrato de plano coletivo. Por fim,
pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da  sentença,  julgando-se
improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (fls. 200/204).
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls.  207/209),  destacando que  “não há nos  autos  qualquer
indício de prova de que os reajustes aplicados pela operadora de plano de
saúde tenham sido em razão de mudança de faixa etária ou realizados de
maneira abusiva e ilegal”.

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  destacar  que,  tendo  a  sentença  sido
publicada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os requisitos
de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas  processuais
vigentes à época da codificação de 1973.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou Enunciados
Administrativos, por meio dos quais asseverou a observância das normas do
Código de Processo  Civil  de  1973 aos  recursos  interpostos contra  decisões
publicadas antes até 17/03/2016, ressalvando, inclusive, a inaplicabilidade da
fixação das novas verbas sucumbenciais recursais, consoante se verifica em:

“Enunciado número 2. 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”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março  de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.

Há  de  se  ressaltar  que,  muito  embora  tenham  os  autores
interposto apelação antes da sentença de rejeição dos embargos de declaração,
sem  posterior  ratificação,  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
veiculado no Informativo de Jurisprudência nº 572, é no sentido de que “não é
necessária a ratificação do recurso interposto na pendência de julgamento de
embargos  de  declaração  quando,  pelo  julgamento  dos  aclaratórios,  não
houver  modificação  do  julgado  embargado”.  (STJ.  Corte  Especial.  REsp
1.129.215-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/9/2015).

Assim sendo, considerando o pleno atendimento aos requisitos
de admissibilidade, conheço ambos os apelos. 

Frise-se  que,  por  decorrência  lógica,  verificando  que  a
impugnação apresentada pela cooperativa possui influência de prejudicialidade
em eventual acolhimento em relação à apelação dos autores – uma vez que se
insurgem quanto à própria licitude dos reajustes das mensalidades, ao passo
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que  os  autores  se  restringem  a  impugnar  os  danos  morais  e  a  forma  de
repetição  de  indébito  declarada –,  analisar-se-á  primeiramente  o  recurso da
Unimed João Pessoa para, em seguida, proceder-se à apreciação do apelo dos
demandantes.

- Da Apelação da Cooperativa de Trabalho Médico

Como relatado, a presente demanda gira em torno da alegação
dos autores, usuários do Plano de Saúde ofertado pela promovida, no sentido
de que esta empreendeu, no ano de 2009, aumento fundamentado da mudança
de faixa etária.

Pois bem, para a boa compreensão da situação fática e jurídica,
cumpre delinear certos aspectos relevantes ao deslinde da presente questão. 

Eduardo  Jorge  de  Souza,  servidor  público  aposentado,  e  sua
esposa,  Iraci Pontes de Souza, na condição de sua dependente, aderiram, em
2003, ao contrato de Plano de Saúde mediante convênio coletivo firmado entre
a Unimed João Pessoa e a Associação dos Delegados da Paraíba – ADEPOL. 

No momento da contratação, ambos os demandantes possuíam
mais de 70 (setenta) anos de idade – tendo em vista que o primeiro nasceu em
15/01/1931 (fls. 67) e a segunda em 19/02/1932 (fls. 69). Assim sendo, não há
que se falar em existência de reajuste na contratação dos promoventes com
fundamento na mudança de faixa etária. 

Isso  porque,  consoante  se  depreende  da  própria  Cláusula  XII
referida na sentença, a tabela da cooperativa diferencia as idades de 0 a 17
anos; 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e
acima de 70 anos (fls. 91). Logo, não há como se declarar abusivo um reajuste
por mudança de faixa etária que não foi perpetrado em face dos recorridos.

A inexistência  de  aumento  exclusivo  pelo  avanço  da  idade
quanto aos autores é corroborada pela própria documentação juntada com a
inicial (fls. 15/44), de onde se depreende que os aumentos perpetrados foram
lineares e não excessivos, como aqueles que decorrem da mudança de faixa
etária prevista na contratação.

Nesse sentido, bem pontuou o Parecer Ministerial que:

“(...) de acordo com a documentação acostada pela ré
às  fls.  95/98  dos  autos  e  não  impugnada  pelos
autores,  resta  evidenciado  que  os  valores  de  suas
mensalidades  nunca  foram majorados  em razão  de
mudança de faixa etária e, sim, apenas em razão dos
reajustes anuais devidamente autorizados pela ANS,
portanto dentro da legalidade.
Não há nos autos qualquer indício de prova de que os
reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde
tenham sido em razão de mudança de faixa etária ou
realizados de maneira abusiva e ilegal” (fls. 208/209).
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Quanto  à  legalidade  do  reajuste  anual  das  mensalidades,  a
jurisprudência pátria é pacífica, consoante se observa dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  PLANO  DE
SAÚDE.  MENSALIDADE.  REAJUSTES  ANUAIS.
PLANOS COLETIVOS.  LIVRE NEGOCIAÇÃO.  Nos
contratos  coletivos  não  há  percentual  previamente
fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a
obrigação  de  a  operadora  informar  o  reajuste
aplicado  no  ano,  o  qual  poderá  ser  livremente
negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do
artigo  35-E,  §  2º  da  Lei  9.656/98,  da  Resolução
Normativa  nº.  128/2006  da  Direção  Colegiada  da
ANS  e  da  Instrução  Normativa  nº.  13/2006  da
DIPRO/ANS. Dado provimento ao apelo”.
(TJ-RS - AC: 70061030722 RS, Relator:  Jorge Luiz
Lopes  do  Canto,  Data  de  Julgamento:  10/12/2014,
Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 12/12/2014).

“CONSUMIDOR  E  SAÚDE  SUPLEMENTAR.
PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO  –  REAJUSTE
ANUAL  DE  MENSALIDADE.  ADOÇÃO  DE
PARÂMETRO  ESTABELECIDO  PARA OS  PLANOS
INDIVIDUAIS  –  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.  Não  se  mostra
abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo
em percentual superior ao fixado pela ANS para os
planos  de  saúde  individual  ou  familiar,  porque  a
agência  reguladora  não  tem  atribuição  legal  para
definir teto de reajuste para esse segmento. 2. Em se
tratando  de  contrato  coletivo,  o  reajuste  deve  ser
comunicado à ANS e não autorizados pela agência,
consoante  determina  a  Resolução  Normativa
156/2007,  da  Diretoria  Colegiada  da  ANS,  e  a
Instrução  Normativa  13/2006,  da  Diretoria  de
Normas  e  Habilitação  dos  Produtos  da  ANS.  3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Decisão
proferida na forma do art.  46,  da Lei  nº  da Lei  nº
9.099/95,  servindo  a  ementa  como  acórdão.  5.
Condeno  a  recorrente  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios,  estes fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante
do  pedido  de  gratuidade  de  justiça  formulado,
suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do
art. 12 da Lei nº 1.060/52”.
(TJ-DF - RI: 07004456920148070016, Relator: ASIEL
HENRIQUE  DE  SOUSA,  Data  de  Julgamento:
04/08/2015,  TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data
de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2015 . Pág.:
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Sem Página Cadastrada.)

Assim  sendo,  uma  vez  inexistentes  quaisquer  reajustes  de
mensalidades com base na mudança de faixa etária, pela decorrência lógica da
constatação de que os autores, no momento da contratação, já possuíam idades
acima do último nível de diferenciação etária, bem como se constatando que os
aumentos  perpetrados  pela  cooperativa  ocorreram  de  forma  linear  e  não
abusiva, em consonância com as determinações da Agência Nacional de Saúde
Suplementar  –  ANS,  revela-se  improcedente  o  pedido  de  declaração  de
nulidade do aumento, com a consequente devolução das quantias cobradas.

- Da Apelação dos Autores

De  acordo  com  o  desfecho  da  fundamentação  do  recurso
apelatório  da  Unimed  João  Pessoa,  verifica-se  que  resta  prejudicada  a
apreciação da apelação dos demandantes, já que restrita à afirmação de que há
dano moral decorrente do aumento com base na mudança de faixa etária, bem
como que a devolução das quantias supostamente cobradas de forma indevida
devem se dar em dobro, em conformidade com o art. 42 do Código de Defesa
do Consumidor.

Portanto,  tendo  sido  constatada  a  legalidade  do  aumento  das
mensalidades do plano de saúde, o qual não decorreu do advento da idade dos
promoventes,  resta  ausente  a  utilidade  na  apreciação  dos  pleitos  de  danos
morais ocasionados pelo reajuste por alteração de faixa etária e da necessidade
de repetição na forma dobrada do indébito.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Apelatório apresentado  pela  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de
Trabalho Médico, para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade
do aumento das mensalidades e a condenação à repetição de indébito, julgando
totalmente improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista a inexistência de
reajuste  fundamentado  em  mudança  de  faixa  etária  no  contrato  dos
demandantes.  Como decorrência do provimento do apelo da cooperativa, em
face da improcedência do pedido declaratório de nulidade do aumento, RESTA
PREJUDICADA a  apreciação  da  Apelação dos  promoventes,  restrita  a
alegação de necessidade da devolução em dobro das quantias cobradas e da
existência de dano moral decorrente da conduta da promovida.

Em razão  da  modificação  do  julgado,  condeno  os  autores  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00
(mil  reais),  com fundamento no art.  20,  §4º,  do Código de  Processo  Civil,
observando-se  a  suspensão  da  exigibilidade  decorrente  da  concessão  da
gratuidade judiciária.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
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Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima Maia  de  Farias,  Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado - Relator
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