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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO  RECURSAL.  INSURGÊNCIA
APENAS QUANTO AO REAJUSTE POR IDADE E A
FORMA  DE  REPETIÇÃO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM
APELLATUM. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS
MENSALIDADES  EM  FACE  DA  MUDANÇA  DE
FAIXA  ETÁRIA.  CONTRATO  FIRMADO  EM  2001.
CLIENTE  QUE  SOMENTE  COMPLETOU  60
(SESSENTA)  ANOS  DE  IDADE  EM  2012.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUMENTO EM PATAMAR
DESARRAZOÁVEL.  ABUSIVIDADE  EVIDENTE.
REDUÇÃO.  RESTITUIÇÃO  NA FORMA SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL.

- O fato de, no caso específico dos autos, poder ser
aplicado o reajuste por mudança de faixa etária para
Autora, não implica dizer que não se deva observar os
princípios  basilares  do  ordenamento  jurídico  e  do
sistema de proteção ao consumidor, mormente, os da
isonomia, da proporcionalidade e da continuidade do
contrato. Nessa senda,  um contrato de adesão, nos
moldes do que foi  formulado entre  as  partes,  não
pode  fixar  um  percentual  fixo  de  aumento  por
mudança de faixa etária sem levar em conta o perfil
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sócio-econômico  do  cliente,  sob  pena  de  criar
distinções  inaceitáveis,  na  medida  em  que  tratam
todos os perfis de consumidores como se tivessem o
mesmo  padrão  de  vida,  quase  que  impondo,  ao
cliente  idoso  menos  abastado,  uma  saída
compulsória do Plano de Saúde, justamente, na fase
da vida em que mais necessitará, esquecendo-se ou
dando-se pouca importância a todo o período,  em
que, por ter idade menos avançada, contribuiu sem
fazer  uso  de  forma  mais  assídua  da  assistência
médica ofertada pela operadora do Plano de Saúde.

-  Segundo  firmes  precedentes  jurisprudenciais  a
repetição do indébito deve se dar na forma simples,
quando,  embora  reconhecida  a  abusividade  do
credor, não restou demostrado que agiu de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER EM PARTE a Apelação Cível, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento fl. 193.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Vieira Lima de

Medeiros,  inconformada  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito e

Danos Morais movida contra a UNIMED-JP, na qual a Magistrada da 3ª Vara

Cível da Comarca da Capital julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante, em suma, renovou os

argumentos de que é nula  a cláusula  do contrato de  Plano de Saúde que

estipula o reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária do

cliente. Nesse sentido, pugnou pelo provimento do Recurso para, reformando a

Sentença  recorrida,  declarar  a  nulidade  da  referida  cláusula,  bem  como

condenar  a  Promovida/Apelada  à  restituição  em  dobro  do  numerário

correspondente desde o aumento ocorrido em 07/2012 (fls. 155/162).

Devidamente  intimada,  a  Apelada  ofereceu  Contrarrazões,

sustentando a legalidade do reajuste,  mormente,  porque fixado em patamar

razoável (fls. 166/175).
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento  parcial  do  Apelo  para,  excluídos  os  aumentos  ocorridos  nas

mensalidades dos meses de agosto  de 2012,  2013 e 2014,  referentes aos

reajustes financeiros anuais (aniversário da contratação), considerar abusivo o

aquele  que  se  deu  por  alteração  da  faixa  etária,  determinando-se  o

ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos (fls. 156/159).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

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  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como a Decisão Recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, ressalto que não houve recurso da Promovida, e que

a presente Apelação Cível,  manejada pela Autora,  se ateve,  unicamente,  à

questão da nulidade da cláusula contratual e da repetição de indébito, em nada

se insurgindo contra  a  improcedência  do pedido de indenização por  danos

morais.

Assim,  em  razão  do  princípio  tantum  devolutum,  quantum

apellatum,  a análise ficará restrita a saber se é válida ou não o reajuste de

plano de saúde em face da mudança de faixa etária, e em caso positivo, a

forma de repetição do eventual indébito.
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Pois bem. Sobre o tema aqui posto em debate, cabe ressaltar

que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp

1.568.244/RJ,  cuja  relatoria  coube  ao  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,

consolidou o entendimento de que a previsão de reajuste de mensalidade de

plano de saúde (ou prêmio de seguro-saúde) em decorrência da mudança de

faixa etária de consumidor idoso não configura, por si  só, cláusula abusiva,

devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida

em cada caso concreto, observadas algumas premissas. Veja-se:

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL
OU  FAMILIAR.  CLÁUSULA  DE  REAJUSTE  DE
MENSALIDADE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
LEGALIDADE.  ÚLTIMO  GRUPO  DE  RISCO.
PERCENTUAL  DE  REAJUSTE.  DEFINIÇÃO  DE
PARÂMETROS.  ABUSIVIDADE.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.  EQUILÍBRIO  FINANCEIRO-
ATUARIAL  DO  CONTRATO.  1.  A  variação  das
contraprestações  pecuniárias  dos  planos  privados  de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá
estar  prevista  no  contrato,  de  forma  clara,  bem  como
todos  os  grupos  etários  e  os  percentuais  de  reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15,
caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).  2. A cláusula de
aumento  de  mensalidade  de  plano  de  saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário
encontra  fundamento  no  mutualismo  (regime  de
repartição  simples)  e  na  solidariedade
intergeracional,  além  de  ser  regra  atuarial  e
asseguradora  de  riscos. 3.  Os  gastos  de  tratamento
médico-hospitalar  de  pessoas  idosas  são  geralmente
mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o
risco assistencial varia consideravelmente em função da
idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao
plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados
em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os
de  idade  mais  avançada  paguem  um valor  compatível
com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção
à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos
idosos  não  ficassem  extremamente  dispendiosas,  o
ordenamento  jurídico  pátrio  acolheu  o  princípio  da
solidariedade  intergeracional,  a  forçar  que  os  de  mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos
mais  velhos,  originando,  assim,  subsídios  cruzados
(mecanismo  do  community  rating  modificado).  5.  As
mensalidades  dos  mais  jovens,  apesar  de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente,  sob  pena  de  o  negócio  perder  a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno
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da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art.
15,  §  3º,  da  Lei  nº  10.741/2003,  que  veda  "a
discriminação  do  idoso  nos  planos  de  saúde  pela
cobrança  de  valores  diferenciados  em  razão  da
idade",  apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação  desproporcional  ao  idoso,  ou  seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do
risco assistencial  acobertado pelo contrato. 7.  Para
evitar  abusividades  (Súmula  nº  469/STJ)  nos
reajustes  das  contraprestações  pecuniárias  dos
planos  de  saúde,  alguns  parâmetros  devem  ser
observados,  tais  como  (i)  a  expressa  previsão
contratual;  (ii)  não  serem  aplicados  índices  de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto com
a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e
da especial  proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria,  poderão,  de  forma  discriminatória,
impossibilitar  a  sua  permanência  no  plano;  e  (iii)
respeito  às  normas  expedidas  pelos  órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e
não adaptados,  isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998,
deve-se  seguir  o  que  consta  no  contrato,  respeitadas,
quanto  à  abusividade  dos  percentuais  de  aumento,  as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº
3/2001 da ANS.  b) Em se tratando de contrato (novo)
firmado  ou  adaptado  entre  2/1/1999  e  31/12/2003,
deverão  ser  cumpridas  as  regras  constantes  na
Resolução  CONSU  nº  6/1998,  a  qual  determina  a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
não  podendo  também  a  variação  de  valor  na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004,
incidem  as  regras  da  RN  nº  63/2003  da  ANS,  que
prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a
última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa
etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para  a  primeira;  e  (iii)  da  variação  acumulada  entre  a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada  entre  a  primeira  e  sétima  faixas.  8.  A
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada  caso  concreto.  Tal  reajuste  será  adequado  e
razoável  sempre  que  o  percentual  de  majoração  for
justificado  atuarialmente,  a  permitir  a  continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência  do próprio  fundo mútuo e  da  operadora,
que  visa  comumente  o  lucro,  o  qual  não  pode  ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica
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explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único
de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se
for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de
faixa  etária  do  usuário,  para  não  haver  desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º,
do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude 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.  10.  TESE  para  os  fins  do  art.  1.040  do
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária
do  beneficiário  é  válido  desde  que  (i)  haja  previsão
contratual,  (ii)  sejam  observadas  as  normas  expedidas
pelos  órgãos  governamentais  reguladores  e  (iii)  não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente  o  consumidor  ou  discriminem  o  idoso.
11.  CASO  CONCRETO:  Não  restou  configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de
formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com
o  intuito  de  afastar  a  usuária  quase  idosa  da  relação
contratual  ou  do  plano  de  saúde  por  impossibilidade
financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual  de  reajuste  e  o  aumento  da  mensalidade
fundados  na  mudança  de  faixa  etária  da  autora.  12.
Recurso especial  não provido.  (REsp 1568244/RJ,  Rel.
Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

A questão, como se vê, ganhou contornos de pacificação da

jurisprudência,  conforme  se  pode  verificar  dos  julgados  que  se  seguiram,

valendo transcrever, a título ilustrativo, o recente aresto da lavra do Ministro

Luís Felipe Salomão, no julgamento do Recurso Especial Nº 1.358.254 - RS

(2012/0265051-4), de 27.06.2017.

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE PLANO
DE  SAÚDE  QUE  PREVÊ  A  VARIAÇÃO  DAS
MENSALIDADES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES  DOS  VALORES  PAGOS
INDEVIDAMENTE.  RETROATIVIDADE  DOS  EFEITOS
FINANCEIROS DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E
PRAZO  PRESCRICIONAL  TRIENAL.  1.  A  Segunda
Seção,  quando  do  julgamento  de  recursos  especiais
representativos  da  controvérsia,  consolidou  o
entendimento de que o prazo prescricional para exercício
da pretensão de declaração de abusividade de cláusula
do contrato do plano de saúde cumulada com pedido de
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repetição de indébito é de 3 (três) anos, nos termos do
artigo 206, inciso IV, do Código Civil (REsp 1.360.969/RS
e REsp 1.361.182/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/
Acórdão  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  julgado  em
10.08.2016).  Desse  modo,  os  efeitos  pecuniários  da
declaração  de  abusividade  da  cláusula  contratual  de
reajuste  do  plano  de  saúde,  quando  ocorrido  efetivo
pagamento  indevido,  deve  retroagir  aos  3  (três)  anos
anteriores ao ajuizamento da demanda. Inaplicabilidade
da prescrição ânua defendida pela operadora de plano de
saúde.  Nada  obstante,  merece  reforma  o  acórdão
estadual  que  aplicou  a  prescrição  quinquenal.  2.
Abusividade  da  cláusula  de  reajuste  por  mudança  de
faixa  etária.  2.1.  A  Segunda  Seção,  quando  do
julgamento  do  Recurso  Especial  1.280.211/SP  (Rel.
Ministro  Marco  Buzzi,  julgado  em  23.04.2014,  DJe
04.09.2014),  consolidou  o  entendimento  de  que  a
previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde
(ou  prêmio  de  seguro  saúde)  em  decorrência  da
mudança  de  faixa  etária  de  consumidor  idoso  não
configura,  por  si  só,  cláusula  abusiva,  devendo  sua
compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser
aferida  em  cada  caso  concreto.  2.2.  Na  ocasião,  o
aludido  órgão  julgador  assentou:  (i)  a  incidência
imediata do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) aos
contratos  anteriores  à  sua  vigência;  (ii)  que,  nos
termos  do  parágrafo  único  do  artigo  15  da  Lei
9.656/98,  apenas  os  planos  ou  seguros  saúde
firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60
(sessenta)  anos  não  podem  sofrer  variação  das
mensalidades ou prêmios em razão da mudança de
faixa etária; (iii) ressalvada a hipótese constante do item
precedente,  a  Lei  dos  Planos  de  Saúde  não  tem
comando  abstrato  expresso  no  sentido  de  proibir  a
estipulação de reajuste com base na mudança de faixa
etária,  mas  apenas  inibe  a  operadora  de  estipular
percentuais  desarrazoados  (ou  aleatórios),  sem
pertinência  com o  incremento do risco  acobertado,
no intuito de compelir o idoso à quebra do vínculo
contratual (conduta manifestamente discriminatória);
e (iv) revelar-se imperiosa a aferição da abusividade da
cláusula  de  reajuste  à  luz  dos  critérios  mínimos
estabelecidos  pela  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar – ANS. 3. Exegese reafirmada quando do
julgamento  de  recurso  especial  representativo  da
controvérsia:  REsp  1.568.244/RJ,  Rel.  Ministro  Ricardo
Villas  Bôas  Cueva,  Segunda  Seção,  julgado  em
14.12.2016,  DJe  19.12.2016.  4.  Recurso  especial
parcialmente provido.

Isso posto, aplicando a seguinte orientação jurisprudencial ao

caso dos autos, verifico que o contrato firmado entre a Autora e a Promovida foi

assinado em agosto de 2001, de modo, que diferentemente do posicionamento
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da Procuradoria de Justiça, entendo que não existe vedação de incidência de

cláusula de reajuste por mudança de faixa etária.

O prazo a que se faz referência nos seguintes julgados,  diz

respeito àqueles contratos de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de

idade  que,  por  ocasião  da  entrada  em  vigência  do  Estatuto  do  Idoso,  já

contavam com mais de 10 (dez) anos de participação contratual. 

b)  Em  se  tratando  de  contrato  (novo)  firmado  ou
adaptado  entre  2/1/1999  e  31/12/2003,  deverão  ser
cumpridas  as  regras  constantes  na  Resolução
CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de
7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira  e  a  última  (o  reajuste  dos  maiores  de  70
anos  não  poderá  ser  superior  a  6  (seis)  vezes  o
previsto  para  os  usuários  entre  0  e  17  anos),  não
podendo  também  a  variação  de  valor  na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c)
(TRECHO DO REsp 1568244/RJ)

Portanto,  como o  contrato  foi,  repito,  firmado  em agosto  de

2001, cerca de 02 (dois) anos antes da entrada em vigência do Estatuto do

Idoso (1º.01.2004), e Autora somente completou 60 (sessenta) anos de idade

em 18.06.2012 (fl. 22), evidente que, por este critério, a ela pode ser aplicado o

reajuste por mudança de faixa etária, mormente, havendo previsão contratual

na cláusula 9.1 e 9.2 (fl. 37).

No  mais,  percebe-se  que  o  aumento  impugnado  pela

Autora/Apelante,  correspondeu,  exatamente,  ao  índice  de  mudança  para  o

penúltimo índice de variação de faixa etária, ou seja, de 59 para 60 anos de

idade,  não  havendo  nos  autos  elementos  aptos  para  confirmar  que  a

majoração se deu em desrespeito aos parâmetros fixados pelo STJ (o reajuste

dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para

os usuários entre 0 e 17 anos), tendo em vista que a Promovente não fez, nos

termos do art. 333, I,  do então vigente CPC/1973, provas nesse sentido, ou

seja, deixou de juntar quais os valores das mensalidades das faixas anteriores,

inclusive, a principal, a faixa de zero a dezessete anos. 
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Todavia,  o fato de,  no caso específico dos autos,  poder  ser

aplicado o reajuste por mudança de faixa etária para Autora não implica dizer

que não se deva observar os princípios basilares do ordenamento jurídico e do

sistema  de  proteção  ao  consumidor,  mormente,  os  da  isonomia,  da

proporcionalidade e da continuidade do contrato. 

Seguindo a linha de entendimento acima mencionada, tenho

que um contrato de adesão, nos moldes do que foi formulado entre as partes,

não pode fixar um percentual fixo de aumento por mudança de faixa etária sem

levar  em  conta  o  perfil  sócio-econômico  do  cliente,  sob  pena  de  onerar,

proporcionalmente mais, quem tem menos condições financeiras. 

Da  forma  como  são  elaborados,  esses  planos  de  saúde

terminam por ofender a isonomia, criando distinções inaceitáveis, na medida

em que tratam todos os perfis de consumidores como se tivessem o mesmo

padrão de vida, quase que impondo, ao cliente idoso menos abastado, uma

saída compulsória do Plano de Saúde, justamente, na fase da vida em que

mais  necessitará,  esquecendo-se ou dando-se pouca importância,  a  todo o

período, em que, por ter idade menos avançada, contribuiu sem fazer uso de

forma mais assídua da assistência médica ofertada pela operadora do Plano de

Saúde. 

Nessa senda,  tenho que a mudança da mensalidade de R$

273,06  (duzentos  e  setenta  e  três  reais  e  seris  centavos)  para  R$  391,21

(trezentos  e  noventa  e  um  reais  e  vinte  e  um  centavos),  se  mostra,  nas

circunstâncias do caso em tela, significativamente destoante dos patamares de

equidade e de boa-fé, eis que o percentual de 43,26% (quarenta e três, vírgula

vinte e seis por cento) estipulado no item 9.2, da Cláusula IX, (fl. 37) sacrifica a

Autora,  parte vulnerável  na relação contratual,  devendo ser substituído pelo

reajuste de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade.

Isso,  por  que  esse  valor  (20%),  melhor  se  amolda  ao  caso

concreto, observando a nova posição do STJ de que o aumento decorrente da

mudança  de  faixa  etária  é  legal,  mas  que  o  Judiciário  pode  exercer  esse

controle da onerosidade excessiva, que configura abusividade da cláusula em

comento, nessa parte.
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No que diz respeito a repetição do indébito, tenho que deva se

dar na forma simples, pois embora se reconheça a abusividade do credor, não

se pode falar em má-fé.

Por fim, como salientado pela Juíza “a quo” e pela Procuradoria

de Justiça, os aumentos ocorridos nos meses de agosto, de 2012, 2013 e 2014

não  ocorreram  em  face  da  mudança  de  idade,  mas  dos  reajustes  anuais

decorrentes dos aniversários da contratação do plano, previstos pela Agência

Nacional de Saúde, de tal forma que esse pedido deve, igualmente, ser julgado

improcedente. 

Por tais razões,  PROVEJO EM PARTE a presente Apelação

Cível  manejada pela Autora,  para considerar  o  reajuste do plano de saúde

abusivo, limitando o valor do aumento em 20% (vinte por cento), o que deverá

ser  feito  por  cálculos  atuariais  na  fase  de  cumprimento  de  Sentença,

restituindo-se o indébito na forma simples.

Considerando que as partes foram vencedoras e vencidas na

Demanda e, ainda observando a modificação parcial  do julgado de primeiro

grau,  condeno  ambas  as  partes,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e

honorários sucumbenciais, ficando, em relação a estes, cada litigante obrigado

ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao causídico da

parte  contrária,  nos termos  do novo  Código  de Processo Civil,  observando

quanto a Promovente a circunstância de haver sido agraciada com a Justiça

Gratuita.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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