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PRELIMINAR.  PRETENSÃO  REVISIONAL  DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA
DO  FUNDO  DO  DIREITO  DO  SEGURADO.
INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA  DE  TRATO
SUCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

- Segundo firmes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça,  no  caso  de  Seguro  de  Saúde,  em  que  o
prêmio é pago mensalmente, constituindo relação de
trato sucessivo, o lapso prescricional ânuo flui a partir
do  pagamento  de  cada  parcela  indevida,  não  se
reconhecendo  a  chamada  prescrição  do  fundo  de
direito.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  RECURSAL.  SEGURO
DE  VIDA  COLETIVO.  REAJUSTE  DAS
MENSALIDADES  EM  FACE  DA  MUDANÇA  DE
FAIXA  ETÁRIA.  CONTRATO  FIRMADO  EM  2002.
CLIENTE  QUE  SOMENTE  COMPLETOU  60
(SESSENTA)  ANOS  DE  IDADE  EM  2004.
POSSIBILIDADE.  AUMENTO  DE  14%.  PATAMAR
RAZOÁVEL.  PRÉVIA  COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO
MUTUALISMO DAS OBRIGAÇÕES E DE RESPEITO
À  TEMPORARIEDADE  DO  CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO.  



Apelação Cível nº 0002487-28.2014.815.0981

-  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.

-  O  reajuste  de  14% (quatorze  por  cento)  sobre  a
mensalidade pela mudança da faixa etária de 60 a 64
anos de idade para aquela de 65 a 69 não sacrifica a
Autora de forma abusiva e desproporcional. No mais,
os documentos constantes dos autos dão conta de que
foi dada prévia comunicação acerca dos reajustes, o
que  afasta,  também,  a  conclusão  de  possível
abusividade, eis que as aludidas mudanças decorrem,
inclusive, da própria natureza do contrato de seguro
coletivo,  em  face  do  necessário  mutualismo  das
obrigações e da temporariedade contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR a prejudicial  e,  no mérito,  PROVER a
Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento fl.
171.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Cia  de  Seguros

Aliança do Brasil, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação

de  Revisão  Contratual  c/c  Apuração  Real,  Repetição  de  Indébito  e

Compensação  movida  por  Ivonete  Maria  Domingos  da  Silva,  na  qual  a

Magistrada  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas  julgou  parcialmente

procedentes  os  pedidos  para  condenar  a  Promovida  a  restituir,  de  forma

simples, o que a Autora pagou a maior, a título do referido reajustes aplicado

com base  na  faixa  etária,  deduzidas  as  parcelas  já  prescritas  anteriores  a

30.09.2013, devidamente corrigidas pelo IGPM, com juros de mora de 1% ao

mês desde a citação.

Em suas razões recursais, a Apelante renovou a arguição de

ocorrência  de  prescrição,  sustentando  que  o  prazo  prescricional  para  a
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pretensão voltada às revisões das cláusulas contratuais seria de 01 (um) ano,

não se aplicando, à hipótese, o entendimento acerca das prestações de trato

sucessivo.  No  mérito,  defendeu  que  o  reajuste  por  idade  é  legal.

Subsidiariamente, pugnou que a Autora/Apelada seja suporte integralmente as

custas e honorários advocatícios (fls. 119/146).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  Apelada  não  ofereceu

Contrarrazões (fl. 166/175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da prejudicial de mérito, argumentando que a pretensão de declaração

de nulidade da cláusula contratual combinado com a restituição dos valores

indevidamente pagos prescreve em três anos, não havendo que se falar em

prescrição  do  próprio  fundo  do  direito  da  Segurada.  No  mérito,  pelo

desprovimento do Recurso, por considerar abusivo o aumento por alteração da

faixa etária (fls. 156/166).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe o exame da prejudicial de mérito invocada pela

Apelante. 

Em que  pesem as  alegações  da  Insurreta,  a  relação  jurídica

estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica e

automática da avença, tendo em vista tratar-se de Ação Revisional de Cláusula

Contratual em que se discute a legalidade do aumento das mensalidades de

Seguro de Vida em decorrência da mudança de faixa etária.

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  os  recentíssimos  julgados

oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
EM  GRUPO.  AÇÃO  REVISIONAL  CUMULADA  COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE ABUSIVO DO
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PRÊMIO EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. PRETENSÃO
DE  REVISÃO  DO  CONTRATO  E  REPETIÇÃO  DOS
VALORES  PAGOS  A  MAIOR.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO
ÂNUO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA  DA  MULTA  DO  ART.  1.021,  §  4º,  DO
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se
o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo  nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na
sessão  de  9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no  CPC/2015  (relativos  a  decisões
publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)  serão
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na
forma do novo CPC.  2.  A pretensão do segurado de
revisar  as  cláusulas  do  contrato  e  também  a  de
reaver valores pagos a maior prescrevem em um ano,
por  aplicação  do  art.  178,  §  6º,  II,  do  CC/16,
correspondente  ao  206,  §  1º,  b,  do  CC/02.
Precedentes. 2. No caso de seguro de saúde, em que
o prêmio é pago mensalmente, constituindo relação
de trato sucessivo, o lapso prescricional ânuo flui a
partir do pagamento de cada parcela indevida, não se
reconhecendo  a  chamada  prescrição  do  fundo  de
direito. 3.  Em  virtude  do  não  provimento  do  presente
recurso,  e  da  anterior  advertência  em  relação  à
aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista
no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre
o valor  atualizado  da causa,  ficando a  interposição  de
qualquer  outro  recurso  condicionada  ao  depósito  da
respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de
lei.  4.  Agravo  interno  não  provido,  com  imposição  de
multa.  (AgInt  no  AREsp  745.841/RJ,  Rel.  Ministro
MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Logo,  não  há falar  em prescrição de  fundo  de direito  como

sustentado  pela  Recorrente.  Assim  sendo,  acertada  se  mostra  a  Decisão

recorrida ao reconhecer que serão passíveis de cobrança apenas as quantias

indevidamente desembolsadas nos doze meses que precederam à propositura

da Demanda 

Isso posto, REJEITO a prejudicial de mérito aventada pela Apelante.

Partindo para  o mérito,  ressalto  que não houve  Recurso da

Autora, e que a presente Apelação Cível, manejada pela Promovida, se ateve,

unicamente, à questão da nulidade da cláusula contratual e da consequente

repetição de indébito.
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Dessarte, em razão do princípio  tantum devolutum, quantum

apellatum, a análise ficará restrita a saber se é válido ou não o reajuste das

mensalidades  de  Seguro  de  Vida  em face  da  mudança  de  faixa  etária  da

Segurada, e em caso positivo, a forma de repetição do eventual indébito.

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
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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
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,
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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
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
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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
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.

8



Apelação Cível nº 0002487-28.2014.815.0981

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 abril de 2002, de modo, que diferentemente do posicionamento 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)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.  NÃO
RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA.  FIRMADO NOVO
CONTRATO COM CLÁUSULA PREVENDO REAJUSTE
DO  PRÊMIO  COM  BASE  NA  FAIXA  ETÁRIA.
ILICITUDE  NÃO  VERIFICADA. INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  83/STJ.  RAZÕES  RECURSAIS
INSUFICIENTES.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  Esta
Corte  de  Justiça  tem entendimento  pela  legalidade  da
não renovação unilateral do seguro de vida em grupo . 2.
Também  entende  esta  Corte  Superior  que  a
existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio
do seguro de vida, em decorrência da faixa etária, só
se  mostra  abusiva  na  hipótese  de  o  segurado
completar 60 anos de idade e sua relação contratual
tiver mais de 10 anos. 3. Razões recursais insuficientes
para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt  no  AREsp  1019733/RS,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
13/06/2017, DJe 23/06/2017)

Portanto, como o contrato foi, repito, firmado em abril de 2002,

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
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16.09.2004 (fls. 07/08), evidente que a ela pode ser aplicado o reajuste por

mudança de faixa etária.

Assim sendo, tenho que a verificação da abusividade deve ser

sopesada com base no índice efetivamente aplicado de reajuste, levando-se

em consideração se foram observados os princípios basilares do ordenamento

jurídico e do sistema de proteção ao consumidor, incluindo os da isonomia,

proporcionalidade e da continuidade do contrato. 

Nessa  senda,  não  obstante  os  argumentos  adotados  na

Sentença,  tenho  que  o  reajuste  de  14%  (quatorze  por  cento)  sobre  a

mensalidade pela mudança da faixa etária  de 60 a 64 anos de idade para

aquela de 65 a 69 não sacrifica a Autora de forma abusiva e desproporcional.

Pelo documento de fls. 70/71, o valor da mensalidade que era

de R$ 224,13 (duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), no período de

01.04.2013 a 31.03.2014, foi reajustado para R$ 277,32  (duzentos e setenta e

sete reais e trinta e dois centavos) para o período de 01.04.2014 a 31.03.2015,

não havendo, nos autos, nenhum elemento que indique que a Autora vinha

pagando R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos),

conforme pleiteou na petição inicial,  ônus que lhe cabia por força do então

vigente art. 333, I, do CPC/1973.

No mais, os documentos de fls. 69 e seguintes, dão conta de

que houve prévia comunicação à Autora acerca dos reajustes, o que afasta,

também, a conclusão de possível abusividade, eis que as aludidas mudanças

decorrem,  inclusive,  da  própria  natureza  do  contrato  coletivo,  em  face  do

necessário mutualismo das obrigações e temporariedade contratual.

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO DE VIDA.  APÓLICE COLETIVA.
REAJUSTE  DE  MENSALIDADE.  POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  LEI  N.  9.656/1998.
ABUSIVIDADE  CONSTATADA  PELAS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.  1.  O  reajuste  da  mensalidade  do
seguro  por  implemento  de  idade,  mediante  prévia
comunicação,  não configura procedimento abusivo,
sendo  decorrente  da  própria  natureza  do  contrato
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coletivo,  ante  o  mutualismo  das  obrigações  e  a
temporariedade  contratual. Precedentes.  2.  Aplica-se
analogicamente o art.  15 da Lei n. 9.656/1998 para se
verificar a abusividade de cláusula que prevê os fatores
de reajuste do seguro de vida com base na faixa etária
do segurado. Verificada a exorbitância do reajuste pelas
instâncias  ordinárias,  torna-se  inviável  modificar  tais
conclusões sem que se analise as provas e o contrato.
Incidência  das  Súmulas  n.  5  e  7  do  STJ.  3.  Agravo
interno  desprovido.  (AgInt  no  AREsp  932.650/SP,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
INTERNO.  OMISSÃO  VERIFICADA.  EFEITOS
INFRINGENTES.  POSSIBILIDADE.  RESP  N°
860.605/RN.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA  EM
GRUPO. MODIFICAÇÃO DE COBERTURA E TERMOS
REALIZADA  DE  FORMA  UNILATERAL.  REAJUSTE
POR  IMPLEMENTO  DE  IDADE.  LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE  DECORRENTE  DA  PRÓPRIA
NATUREZA  MUTUALISTA.  TEMPORARIEDADE.
PRÉVIA  COMUNICAÇÃO.  OBSERVÂNCIA.
ABUSIVIDADE.  INEXISTÊNCIA.  1.  Verificada  a
existência  de  omissão  na  decisão  embargada,  os
embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar
o  vício  apontado,  imprimindo-lhes  excepcionais  efeitos
infringentes. 2. A prerrogativa de não renovação dos
contratos de seguro de vida, bem como de alteração
da cobertura contratada e de reajuste por implemento
de idade, mediante prévia comunicação, quando da
formalização  da  estipulação  da  nova  apólice,  não
configura  procedimento  abusivo,  sendo  decorrente
da  própria  natureza  do  contrato. Precedente  da  2ª
Seção (RESP 860.605/RN). 3. Embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgRgRD no
Ag  1087096/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) 

Como se vê, notadamente no Seguro de Vida coletivo, exige-

se,  para  atingir  sua  finalidade,  que  ele  continuamente  seja  revisado

(adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que os interesses

segurados estão submetidos são,  por  natureza,  dinâmicos,  de  modo que a

revisão  e  redução  ora  pleiteadas,  se  mostram inviáveis  porque  não  houve

demonstração de aplicação de percentual abusivo, tampouco, de base legal e

contratual para fixação indeterminada da mensalidade em R$ 138,66 (cento e

trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme requerido na petição

inicial. 
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Isso posto,  REJEITO a prejudicial de prescrição, e no mérito,

PROVEJO a  presente  Apelação  Cível  manejada  pela  Promovida  para

considerar legal o reajuste por idade aplicado no Seguro de Vida firmado entre

as partes, julgando, por consequência, totalmente improcedentes os pedidos

formulados pela Autora, na petição inicial.

Inverto  totalmente  o  ônus  da  sucumbência,  e  em  razão  do

trabalho  adicional  realizado  pelo  Advogado  da  Promovida/Apelante,  fixo  os

honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º c/c o § 11, do CPC, em R$

2.500,00 (dois  mil  e  quinhentos  reais),  ressalvando  o  fato  de  a  Autora  ser

beneficiária da 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, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  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.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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