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APELAÇÕES  CÍVEIS. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
NÃO  FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRIMEIRO  APELO.  UNIMED.  PRELIMINAR.
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO  EM  RAZÃO  DA
EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

A suspensão do feito não se perfaz nos processos que se
encontram no estágio  atual,  ou seja,  na  apreciação de
recurso  apelatório,  mas,  tão  somente,  naqueles
submetidos  a  juízo  de  admissibilidade  do  Recurso
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Especial  e  Extraordinário,  nos  quais  o  sobrestamento
deverá  ser  efetuado  pelo  Presidente  de  Justiça,
consoante dispõe os artigos 543-B e 543-C do Código de
Processo Civil de 1973.

PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

Na  vigência  dos  contratos  de  plano  ou  de  seguro  de
assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente
da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele
prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ACOLHIMENTO.

Se  após  o  ajuizamento  da  ação  desaparecem  os
fundamentos  de  fato  que  ensejaram  parcialmente  a
propositura  da  demanda,  tornando  inútil  ou
desnecessário  o  provimento  judicial  postulado  neste
ponto, resta caracterizada a perda parcial superveniente
do interesse processual.

MÉRITO.  REAJUSTE  EM  DECORRÊNCIA  DE
ALTERAÇÃO  DA  FAIXA  ETÁRIA  DOS  USUÁRIOS.
MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DAS  MENSALIDADES.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  NORMA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  APLICABILIDADE IMEDIATA.  VEDAÇÃO
DE  DISCRIMINAÇÃO  EM  RAZÃO  DA  IDADE.
NULIDADE DA CLÁUSULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES
DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ NA CONDUTA DA PROMOVIDA. VEDAÇÃO
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AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  INVIABILIDADE
DE  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  42,  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PROVIMENTO PARCIAL.

O usuário que atingiu a idade de 60 anos, antes mesmo
da vigência do Código de Defesa do Consumidor ou do
Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua entrada em
vigor  (1º  de  janeiro  de  2004),  está  sempre  amparado
contra a abusividade de reajustes das mensalidades dos
planos de saúde, com base, exclusivamente, na mudança
de  faixa  etária,  pela  própria  proteção  oferecida  pela
Constituição Federal, que estabelece norma de defesa do
idoso, no seu art. 230 e pelo Código Civil, buscando o
equilíbrio nas relações contratuais.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão
da  mudança  de  faixa  é  admitido,  desde  que  esteja
previsto  no  contrato,  não  sejam  aplicados  percentuais
desarrazoados,  com  a  finalidade  de  impossibilitar  a
permanência  da  filiação  do  idoso,  e  seja  observado  o
princípio da boa-fé objetiva.

Quanto  ao  pedido  de  repetição  do  indébito,  a
jurisprudência  pátria  é  uníssona  ao  admitir  que,  nas
hipóteses  em  que  há  o  vislumbre  inconteste  da
abusividade  de  cláusulas  de  plano  médico,  o
ressarcimento dos valores  pagos em excesso deve,  em
regra,  incidir  na  forma  simples,  eis  que  para  a
aplicabilidade do artigo 42 do Código Consumerista, é
mister a com provação de má-fé na conduta praticada
pela ora apelada, o que não se presume no caso vertente,
sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.
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SEGUNDO  APELO.  AUTORES.  PLEITO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DESCABIMENTO.  MERO  DISSABOR  SUPORTADO
PELA PARTE  AUTORA.  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO  DO QUANTUM.
DESPROVIMENTO.

Não constitui  dano moral  a  situação  enfrentada pelos
promoventes  ao verem majorada mensalidade relativa
ao plano de saúde em decorrência de mudança de faixa
etária.

O percentual fixado a título de honorários advocatícios
(15%) sobre o valor da condenação mostra-se harmônico
com  as  peculiaridades  do  processo,  incluindo  as
matérias nele discutidas.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitadas a
prejudicial  e  a  preliminar,  acolher  a  preliminar  de  perda  do  objeto,  e
conhecer dos Recursos e dar provimento parcial ao primeiro apelo e negar
provimento ao segundo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis  hostilizando sentença (fls.
198/206) do Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização
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por Danos Morais ajuizada por José Max de Abreu Pessoa e outros em face
da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico. 

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando que a promovida Unimed proceda à cobrança, nas faturas
vindouras,  dos  valores  devidamente  corrigidos  com  base  nos  índices
determinados pela ANS – Agência Nacional de Saúde, declarando nula a
cláusula  10ª,  item 1.4 do contrato  de plano de saúde celebrado entre  as
partes,  bem  como  condenando  à  devolução  dos  valores  pagos
indevidamente  pelos  requerentes  a  título  de  reajuste  da  contribuição
mensal do plano de saúde, em dobro, respeitada a prescrição trienal.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento de honorários advocatícios, de forma pro rata, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação,  e a parte demandada nas
custas e despesas processuais. 

Em  suas  razões,  fls.  254/274,  a  primeira
recorrente/promovida  argui,  preliminarmente,  a  necessidade  de
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE n° 630.825/RS,
perda do objeto quanto à obrigação de não fazer, por ausência de vínculo
contratual entre as partes devido à rescisão do contrato, e a prescrição.

No mérito, sustenta que a legalidade do reajuste, já que
este  se  deu  pela  necessidade  de  adequação  da  obrigação,  bem  como  a
ausência  de  discriminação  à  pessoa  idosa,  já  que  não  houve  aumento
desarrazoado.

Aduz, ainda, que à transação não deve ser aplicada a Lei
9.656/98, já que sua vigência se deu posteriormente ao pacto celebrado, e
não ser caso de devolução dos valores pagos de forma dobrada. Por fim,
postula o provimento. 
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No segundo recurso apelatório,  fls.  320/329,  os autores
asseveram que  sofreram dano moral  com o  reajuste  do  plano de  saúde
aplicado  pela  promovida,  que  a  prescrição  deveria  ser  de  10  anos,  e  a
necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões  dos  autores  e  promovida,  fls.  333/341  e
366/383, respectivamente. 

A  Procuradoria  de  Justiça  opina  pela  rejeição  da
preliminar e pelo provimento parcial do recurso apelatório da promovida, e
desprovimento do apelo dos autores, fls. 349/361. 

É o relatório.

V O T O  

1° Apelação (Unimed).

Preliminar de sobrestamento do feito.

Inicialmente,  a  Unimed  afirmou  que  o  feito  deve  ser
sobrestado nos termos do art.543-B do CPC/73, até o julgamento definitivo
do RE nº 630.852/RS - cujo conteúdo vislumbra o tema aqui tratado -, que
teve  reconhecida  sua  repercussão  geral,  sob  pena  de  criar  conflitos  de
decisões sobre a mesma matéria.

Não  obstante,  a  sua  suspensão  não  se  perfaz  nos
processos  que  se  encontram  no  estágio  atual,  ou  seja,  na  apreciação  de
recurso  apelatório,  mas,  tão  somente,  naqueles  submetidos  a  juízo  de
admissibilidade  do  Recurso  Especial  e  Extraordinário,  nos  quais  o
sobrestamento deverá ser efetuado pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
consoante dispõem os artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil de
1973.
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A respeito  do  tema,  assim  vem  se  manifestando  esta
Corte de Justiça:

Apelação cível.  Preliminar de sobrestamento do feito. Rejeição. -

Nos termos do art. 543-B do CPC/73, o sobrestamento do processo

que  trate  de  matéria  idêntica  aquela  qualificada  como  de

repercussão  geral  deve  ser  feito,  em  regra,  somente  caso  haja

eventual interposição de recurso extraordinário, sendo tal análise

direcionada  ao  órgão  jurisdicional  responsável  pelo  juízo  de

admissibilidade  do  respectivo  recurso  excepcional.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00364579720138152001,  1ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS

SANTOS , j. em 07-03-2017).

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Prejudicial de prescrição.

Com  relação  à  pretensão  revisional,  que  envolve  a
declaração  de  nulidade  de  cláusula  contratual,  não  há  prescrição  da
pretensão dos autores, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Desse
modo, a prescrição não atinge o fundo de direito reclamado, relativo ao
pedido de revisão contratual.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação da ré à
restituição dos valores cobrados indevidamente, o STJ, no julgamento dos
Recursos  Especiais  1.361.182/RS  e  1.360.969/RS,  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos, firmou a seguinte tese:

“na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à

saúde,  a  pretensão  condenatória  decorrente  da  declaração  de

nulidade  de  cláusula  de  reajuste  nele  prevista  prescreve  em 20
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anos (art.  177 do CC/1916)  ou em 3 anos  (art.  206,  §  3º,  IV,  do

CC/2002),  observada  a  regra  de  transição  do  art.  2.028  do

CC/2002”. (g.n)

Logo, ao contrário do que alega a Unimed/apelante, não
se  aplica  ao  caso  em exame o  prazo  prescricional  de  01  ano.  Tal  como
decidido  pelo  magistrado  de  primeiro  grau,  a  repetição  do  indébito
somente  abarca  as  prestações  pagas  a  maior  no  período  de  três  anos
anteriores à data do ajuizamento da ação.

Não  há,  pois,  que  se  reformar  a  sentença,  quanto  à
aplicação  do  prazo  prescricional  trienal  da  pretensão  de  repetição  do
indébito. Deste modo, rejeito a prejudicial.

Preliminar de Perda do objeto com relação a Obrigação
de Não Fazer.

A Unimed sustenta ter ocorrido a perda do objeto com
relação à obrigação de não fazer.

Verifico  que ficou comprovado o término do  contrato
entre as partes, já que a CAGEPA realizou nova licitação para contratação
de  plano  de  saúde  na  modalidade  pregão  que  teve  como  vencedora  a
Unimed Campina Grande, fls. 285/303.

Assim,  a  promovida,  Unimed  João  Pessoa,  não  mais
presta serviços aos autores, não tendo como cumprir com a condenação de
se abster de aplicar o reajuste questionado nas mensalidades.

Desta feita, se após o ajuizamento da ação desaparecem
os  fundamentos  de  fato  que  ensejaram  parcialmente  a  propositura  da
demanda, tornando inútil ou desnecessário o provimento judicial postulado
neste ponto, resta caracterizada a perda parcial superveniente do interesse
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processual.

Posto isso, acolho a preliminar de perda do objeto com
relação ao pedido de obrigação de não fazer.

Passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal da Unimed João Pessoa
reside em aferir se ela possui o direito de proceder ao reajuste de valores
em virtude de mudança da faixa etária dos promoventes.

Analisando  os  autos,  verifico  que  os  autores,  ao
completarem  sessenta  anos  de  idade,  tiveram  seus  planos  médicos
majorado  no  percentual  global  de  100%  do  valor  que  vinham pagando
anteriormente, conforme a Cláusula 10, item 1.4.

Diante de tal  conjuntura,  os demandantes  ingressaram
com  a  presente  demanda,  almejando  a  anulação  do  acréscimo  que
consideram abusivo.

Pois  bem.  Na  qualidade  de  consumidor,  o  usuário  de
plano médico deve ter seus direitos garantidos pelo CDC, especialmente,
com relação à informação, que decorre do artigo 6º,  inciso III,  do citado
Código.

Ocorre  que  tal  matéria  já  foi  apreciada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, no REsp. nº. 989.380/RN, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, senão vejamos: 

“Direito  civil  e  processual  civil.  Estatuto  do  Idoso.  Planos  de

Saúde. Reajuste de mensalidades em razão de mudança de faixa

etária. Vedação. - O plano de assistência à saúde é contrato de trato

sucessivo,  por  prazo  indeterminado,  a  envolver  transferência
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onerosa  de  riscos,  que  possam  afetar  futuramente  a  saúde  do

consumidor e seus dependentes, mediante a prestação de serviços

de  assistência  médico-ambulatorial  e  hospitalar,  diretamente  ou

por meio de rede credenciada, ou ainda pelo simples reembolso

das despesas. -  Como característica principal, sobressai o fato de

envolver  execução  periódica  ou  continuada,  por  se  tratar  de

contrato de fazer de longa duração, que se prolonga no tempo; os

direitos  e  obrigações  dele  decorrentes  são  exercidos  por  tempo

indeterminado e sucessivamente. - Ao firmar contrato de plano de

saúde, o consumidor tem como objetivo primordial a garantia de

que,  no futuro,  quando ele  e  sua família  necessitarem, obterá a

cobertura nos termos em contratada.- O interesse social que subjaz

do Estatuto do Idoso, exige sua incidência aos contratos de trato

sucessivo,  assim  considerados  os  planos  de  saúde,  ainda  que

firmados anteriormente à vigência do Estatuto Protetivo.  -  Deve

ser declarada a abusividade e conseqüente nulidade de cláusula

contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde

calcada exclusivamente na mudança de faixa etária – de 60 e 70

anos  respectivamente,  no  percentual  de  100%  e  200%,  ambas

inseridas no âmbito de proteção do Estatuto do Idoso. - 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;  tal  vedação  não  envolve,  portanto,  os  demais

reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas

prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade.

Recurso  especial  conhecido  e  provido”.  (Resp  989380/RN  –

RELATORA  MINISTRA  NANCY  ANDRIGHI  –  JULG.  EM

06/11/2008).

Insta transcrever,  por oportuno e necessário,  trecho do
brilhante voto proferido no Recurso Especial  acima identificado,  que faz
oportunas dilações a respeito do tema:
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“...a cláusula de reajuste por faixa etária é de caráter aleatório, cujo

aperfeiçoamento condiciona-se a evento futuro e incerto. Explico:

não sabemos se o consumidor atingirá a idade preestabelecida na

cláusula contratual, que decorre de lei. Dessa forma, enquanto o

contratante não atinge o patamar etário predeterminado, os efeitos

da cláusula permanecem condicionados a evento futuro e incerto,

não  se  caracterizando  o  ato  jurídico  perfeito,  tampouco  se

configurando  o  direito  adquirido  da  empresa  seguradora,  qual

seja, de receber os valores de acordo com o reajuste predefinido. 

No  processo  em  julgamento,  tem-se  a  controvérsia  instaurada

porque  os  fatos  nascidos  na  lei  antiga,  a  partir,  portanto,  da

pactuação, produzem efeitos sob a égide da Lei nova. Tal ocorre

porque a previsão de reajuste contida na cláusula depende de um

elemento básico prescrito na lei, isto é, o direito está dependendo,

conforme já mencionado, da ocorrência de um fato futuro e incerto

exigido  pela  lei,  e  o  contrato  só  poderá  operar  seus  efeitos  no

tocante à majoração das mensalidades pretendida pela recorrente,

quando  satisfeita  a  condição  contratual  e  legal,  qual  seja,

completar o segurado do plano de saúde a idade de 60 anos.

 Assim, se o implemento da idade, que confere à pessoa a condição

jurídica de idosa, realizou-se sob a égide da Lei nova, não estará o

consumidor  usuário  do  plano  de  saúde  sujeito  ao  reajuste

estipulado  no  contrato  e  permitido  pela  lei  antiga.  Estará

amparado, portanto, pela Lei nova.

Por isso, não há violação aos arts. 6º da LICC, e 15, § 3º, da Lei n.º

10.741/2003,  porque  a  aplicação  da  Lei  nova,  na  hipótese  sob

julgamento,  não prejudica  o  o  ato  jurídico perfeito  ou o direito

adquirido. 

Prosseguindo-se, pela relevância da questão posta em julgamento,

para adentrar na seara de Lei que não está em discussão, porque

não  prequestionada,  mas  apenas  para  fins  de  reforço

argumentativo,  ressalte-se  que  o  Documento:  2561479  -
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RELATÓRIO E VOTO -  Site  certificado Página  7  de  9  Superior

Tribunal de Justiça art. 15 da Lei n.º 9.656/98 faculta a variação das

contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos

de saúde em razão da idade do consumidor,  desde que estejam

previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de

reajuste  incidentes  em  cada  uma  delas,  conforme  normas

expedidas pela ANS.

No entanto, o próprio parágrafo único do aludido dispositivo legal

veda tal variação para consumidores com idade superior a 60 anos.

E mesmo para os contratos celebrados anteriormente à vigência da

Lei n.º 9.656/98, qualquer variação na contraprestação pecuniária

para consumidores com mais de 60 anos de idade está sujeita à

autorização prévia da ANS (art. 35-E da Lei n.º 9.656/98).

Sob tal encadeamento lógico, o consumidor que atingiu a idade de

60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja

a  partir  de  sua  vigência  (1º  de  janeiro  de  2004),  está  sempre

amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades dos

planos de saúde com base exclusivamente no alçar da idade de 60

anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos Planos de Saúde

e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal que estabelece

norma de defesa do idoso no art. 230.

Partindo  da  premissa  posta  no  acórdão  impugnado  de  que  a

recorrida completou 60 anos na vigência do Estatuto do Idoso, por

certo, deve ser-lhe conferida a proteção especial garantida pela Lei

nova,  sem  descurar  das  salvaguardas  aos  idosos  tais  como

traçadas  em  dispositivos  legais  infraconstitucionais  e

constitucionais, que já concediam tutela de semelhante jaez, agora

robustecida pela Lei recente” (...). 

E  mais,  seguem  decisões  daquela  Corte  Superior,
alusivas ao assunto:

“RECURSO ESPECIAL. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade
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unicamente em razão da mudança de faixa etária. Impossibilidade.

Sentença  de  procedência  reformada  pelo  acórdão  estadual.

Contrato celebrado anteriormente à vigência do estatuto do idoso.

Irrelevância.  Nulidade de cláusula.  Precedentes do STJ.  Recurso

provido.” (STJ; REsp 1.505.464; Proc. 2014/0298341-6; RS; Terceira

Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/03/2015)

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.

PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  EM  RAZÃO  EXCLUSIVA DE

MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC E DO

ESTATUTO  DO  IDOSO.  ABUSIVIDADE.  JURISPRUDÊNCIA

PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ.  NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INEXISTÊNCIA.  MANIFESTA

IMPROCEDÊNCIA.  MULTA.  1.  Quando  o  órgão  julgador

pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos

autos,  ainda  que  sucintamente,  não  se  configura  negativa  de

prestação  jurisdicional.  2.  O  entendimento  pacífico  desta  Corte,

face a incidência das disposições do CDC e do Estatuto do Idoso,

preconiza  a  abusividade,  e  conseqüente  nulidade,  de  cláusula

contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde

calcada  exclusivamente  na  mudança  de  faixa  etária.  3.  A mera

reedição  dos  argumentos  de  recurso  anterior,  mesmo diante  de

expressa  advertência  no  tocante  à  oposição  de  incidentes

processuais infundados, torna evidente a manifesta improcedência

do presente agravo, atraindo a incidência da multa p revista no §

2º do art. 557 do CPC. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO,

COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (STJ; AgRg-Ag 1.349.533; Proc.

2010/0163706-9;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso

Sanseverino; Julg. 28/02/2012; DJE 06/03/2012)

Considerando que os planos de saúde estão submetidos
às  disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  as  cláusulas
contratuais  que  preveem  reajustes  excessivos  por  motivo  exclusivo  da
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mudança de faixa etária rompem com o equilíbrio contratual, na medida
que  inviabiliza,  para  os  segurados,  a  continuidade  do  contrato,
demonstrando-se, assim, a sua abusividade.

Por tais razões, cláusulas desse gênero no contrato, ora
enfocado, são nulas de pleno direito, conforme estabelece o art. 51, IV c/c §
1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,  que

coloquem  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada,  ou  sejam

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

(...)

§ 1º. Presume-se exagerada, ente outros casos, a vantagem que:

(...)

II  –  restringe  direitos  ou  obrigações  fundamentais  inerentes  à

natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a  ameaçar  seu  objeto  ou  o

equilíbrio contratual.

III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o  consumidor,

considerando- se a natureza e conteúdo do contrato,  o interesse

das partes e outras circunstâncias peculiares do caso.

Importa ressaltar que é dever da sociedade, na qual se
inclui a Unimed, amparar os idosos, permitindo-lhes vida com dignidade.

É o que dispõe o artigo 230, da Constituição Federal:

“A família,  a  sociedade e  o  Estado têm o  dever  de  amparar  as

pessoas  idosas,  assegurando  sua  participação  na  comunidade,

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantido-lhes o direito à

vida”.
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O  posicionamento  do  STJ,  firmado  no  AgRg-AResp
60.268/RS  e  no  julgado  (REsp  1.568.244/RJ),  é  no  sentido  de  admitir  o
reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa
etária,  desde  que  haja  o  preenchimento  dos  seguintes  requisitos:  (1)
previsão contratual,  (2)  não sejam aplicados percentuais desarrazoados,
com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso e
(3) seja observado o princípio da boa-fé objetiva. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELA

FAIXA  ETÁRIA.  ÍNDOLE  ABUSIVA.  REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  NºS  5  E  7/STJ.  DECISÃO

MANTIDA. 1. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde em

razão da mudança de faixa é admitido, desde que esteja previsto

no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a

finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso, e

seja  observado  o  princípio  da  boa-fé  objetiva"  (EDcl  no  AREsp

194.601/rj,  Rel.  Ministra  Maria  isabel  Gallotti,  quarta  turma,

julgado  em  26/8/2014,  dje  de  9/9/2014).  2.  Sempre  que  o

consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade

de seu seguro de saúde,  em razão de  mudança de  faixa etária,

poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao judiciário

o  exame  da  exorbitância,  caso  a  caso.  3.  No  presente  caso,  o

tribunal  de  origem,  examinando  o  acervo  fático-probatório  dos

autos,  concluiu  que  o  reajuste  aplicado  foi  exorbitante  e

desproporcional.  Alterar  tal  conclusão  é  inviável  em  Recurso

Especial,  ante o óbice das Súmulas nºs  5 e  7 do STJ.  4.  Agravo

regimental a que se nega provimento.” (STJ; AgRg-AREsp 60.268;

Proc.  2011/0169733-3;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;

DJE 23/02/2015)

No caso em exame, é forçoso reconhecer que o reajuste
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pactuado é deveras desarrazoado, implicando o aumento de 100% do valor
anteriormente cobrado, razão pela qual entendo que a sentença não merece
ser retocada nesse aspecto.

Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência pátria é
uníssona ao admitir que, nas hipóteses em que há o vislumbre inconteste da
abusividade  de  cláusulas  de  plano médico,  o  ressarcimento  dos  valores
pagos em excesso deve, em regra, incidir na forma simples, eis que para a
aplicabilidade  do  artigo  42  do  Código  Consumerista,  é  mister  a
comprovação de má-fé na conduta praticada pela ora apelada, o que não se
presume no caso vertente, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Com  efeito,  trago  à  baila  julgamentos  proferidos  pela
Corte da Cidadania:

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE

ILEGALIDADE  DE  COBRANÇA  DE  MENSALIDADES

RELATIVAS  A  PLANO  DE  SAÚDE  C/C  REPETIÇÃO  DE

INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO SEM

JUSTA  CAUSA.  VALORES  DIFERENCIADOS  PARA

EMPREGADOS  E  EX-EMPREGADOS.  IMPOSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  30  DA  LEI  N.  9.656/1998  QUE

PRESCINDE  DA APLICAÇÃO  DA RESOLUÇÃO  N.  279/2011.

REPETIÇÃO EM DOBRO.  ART.  42,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO

CDC.  NECESSIDADE  DE  MÁ-FÉ  DO  CREDOR.  RECURSO

PARCIALMENTE  PROVIDO.  (…)  6.  Segundo  a  jurisprudência

desta  Corte,  a  condenação  à  restituição  em  dobro,  conforme

previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a

má-fé  do  fornecedor  ao  cobrar  do  consumidor  os  valores

indevidos, o que não se verifica nos autos.” (REsp 1539815/DF, Rel.

Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,

julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
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Desse  modo,  deve  ser  reformada  a  sentença  para
determinar a  restituição simples  das  prestações  adimplidas,  posto  que a
cobrança foi realizada com esteio no contrato e nas praxes comerciais.

2º Apelo (autores).

Os promoventes pugnaram pela modificação da decisão
prolatada  pelo  Juízo  a  quo,  requerendo  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  em  virtude  do  sacrifício  financeiro
perpassado  no  ínterim  do  reajuste  por  faixa  etária  e  a  majoração  dos
honorários advocatícios.

Não merece guarida o pleito de indenização por prejuízo
extrapatrimonial, eis que não restou configurado o direito à percepção de
compensação pecuniária.

Muito embora haja o reconhecimento da abusividade da
cláusula que motivou o reajuste na mensalidade dos demandantes, entendo
que o fato trazido à lume no encarte processual não decorre de dolo ou
culpa da  requerida,  ao revés,  houve interpretação equivocada do ajuste,
objeto da presente lide.

Em  assim  sendo,  cumpre  pontuar  que  a  nulidade  de
preceito não possui o condão de provocar o reparo moral, mesmo que se
considere a ilegalidade, no Estatuto do Idoso, da conduta executada pela
cooperativa reclamada.

Nesse sentido:

PRELIMINAR. SOLICITAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

EM  RAZÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.

IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
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JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. -  (...)  APELO DA

AUTORA.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NÃO  FAZER  C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS.  REAJUSTE  EM  DECORRÊNCIA  DE  ALTERAÇÃO

DA FAIXA ETÁRIA DA USUÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR

DAS  MENSALIDADES. ESTATUTO  DO  IDOSO.  NORMA DE

ORDEM  PÚBLICA.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  VEDAÇÃO

DE DISCRIMINAÇÃO EM  RAZÃO DA IDADE.  DEVOLUÇÃO

SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. PROCEDÊNCIA

PARCIAL  DOS  PLEITOS  CONSTANTES  NA  EXORDIAL.

IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  RESSARCIMENTO EM  DOBRO

DA  QUANTIA  RECOLHIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA

DE MÁ-FÉ  NA CONDUTA DA PROMOVIDA.  VEDAÇÃO AO

ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  INVIABILIDADE  DE

APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO

CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  PLEITO  DE

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DESCABIMENTO.

MERO  DISSABOR  SUPORTADO  PELA  PARTE.

SUCUMBÊNCIA  “PRO  RATA”.  ADEQUAÇÃO.  ARTIGO  21,

CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.

MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO

RECURSO.  (...)(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00171271720138152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 22-08-2017) 

Por último, quanto à verba honorária, somente quando
constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação do  quantum a
este  título,  em  flagrante  violação  aos  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, é possível a revisão de aludida quantificação.

Os  honorários  advocatícios  não  podem  ser  irrisórios,
mas  também  não  podem  ser  extremados,  devendo  ser  arbitrados  com
prudência e moderação.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0051969-91.2011.815.2001 18



Com efeito, o percentual arbitrado de 15% sobre o valor
da  condenação  remunera  condignamente  o  trabalho  realizado  pelo
profissional.

Assim,  também  não  merece  reforma  a  sentença  nesse
ponto,  devendo  ser  mantido  o  percentual  fixado  a  título  de  honorários
advocatícios.

Com  essas  considerações, rejeito  a  prejudicial  e  a
preliminar de sobrestamento, acolho a preliminar de perda do objeto com
relação  à  obrigação  de  não  fazer,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
PRIMEIRO APELO para, reformado a sentença, determinar que a repetição
do indébito seja de forma simples. E NEGO PROVIMENTO À SEGUNDA
APELAÇÃO, mantendo no mais a sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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