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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº . 0048208-52.2011.815.2001
ORIGEM               : 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR :  Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 APELANTE : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS : Leidson Flamarion Torres Matos, Hermano Gadelha de
Sá e Paulo Guedes Pereira.
02 APELANTE : Viação Bela Vista Ltda
ADVOGADO        : Alexandre Souza de Mendonça Furtado
APELADOS         : Os mesmos

 PROCESSUAL CIVIL  e CONSUMIDOR
–  1ª  Apelação  cível  –  Ação  de
consignação  em  pagamento  c/c
obrigação  de  fazer  e  pedido  de  tutela
antecipada – Plano de saúde – Coletivo –
Aumento de mensalidade – Reajuste por
sinistralidade – Legalidade – Ausência de
comprovação - Abusividade –  Obrigação
– Não demonstração -  Desprovimento.

− Os  reajustes  dos  planos  médicos  –
hospitalares são plenamente possíveis, a
fim de manter o equilíbrio contratual. No
entanto,  faz-se  necessário  restar  bem
demonstrada  as  causas  das  alterações,
posto  que  a  forma  de  lançamento  dos
reajustes podem se revelar abusivas.

− Compete  à  seguradora  provar  a
existência  de  elevação  dos  custos  que
justifiquem  o  reajuste  por  aumento  de
sinistralidade.

PROCESSUAL CIVIL  e CONSUMIDOR
1



                                                                            Apelação Cível nº 0048208-52.2011.815.2001 

–  2ª  Apelação  cível  –  Ação  de
consignação  em  pagamento  c/c
obrigação  de  fazer  e  pedido  de  tutela
antecipada – Plano de saúde – Coletivo –
Reajuste  por  sinistralidade  declarado
ilegal – Restituição dos valores pagos –
Cabimento  –  Reforma  da  r.  sentença  -
Provimento.

-  Considerando  a  abusividade
constatada,  consequência  lógica  é  a
autorização para a repetição dos valores
pagos a maior de forma simples, uma vez
que  presente  o  engano  justificável  e
ausência  de  má-fé  por  parte  da
demandada.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do Tribunal  de Justiça,  por  votação uníssona,  negar  provimento  à
primeira  apelação  e  dar  provimento  à  segunda,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da súmula de julgamento de fl. 268.

R E L A T Ó R I O

VIAÇÃO  BELA  VISTA  LTDA  moveu
Ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e pedido de
tutela antecipada em face da UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.

Aduziu a autora que celebrou contrato de
prestação  de  serviços  médicos  e  hospitalares  com  a  promovida  em
benefício de seus funcionários.  Entretanto,  no mês de outubro de 2011,
verificou-se  aumento  de  mensalidade  do  plano  em  24,44  %,  sob  a
justificativa de ocorrência de sinistralidade. 

Por conta disso, requereu a antecipação
da tutela no sentido de autorizar a consignação em pagamento dos valores
incontroversos, bem como a procedência da ação, a fim de rever a clásula
contratual  que  permite  o  reajuste  das  mensalidades,  além  do
ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Juntou documentos às fls. 17/62.
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Devidamente  citada,  a  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa  de Trabalho  Médico  apresentou  contestação (fls.
66/77),  arguindo,  preliminarmente,  a  ausência  de  interesse  de  agir.  No
mérito,  aduziu  que  os  reajustes  efetuados  foram  em  função  da
sinistralidade previstos no contrato, pugnando para que seja respeitado o
princípio do “pacta sunt servanda”.

Tutela  antecipada  concedida  às  fls.
153/154.

Impugnação  à  contestação  às  fls.
163/168.

Em sentença exarada às fls. 189/192, o
MM. Juiz  “a quo”  julgou parcialmente procedente a presente ação e, em
consequência, ratificou a concessão da tutela antecipada às fls. 153/154,
determinando que o índice aplicado ao contrato do plano de saúde objeto
desta ação seja de 9,87 %, obrigando-se a promovida a remeter o boleto
de cobrança ao autor, no valor determinado, até que se proceda o reajuste
do  plano  desta,  de  maneira  objetiva  e  explícita,  observando  as  regras
insculpidas  na  legislação  consumerista.  Condenou,  ainda,  as  partes
reciprocamente nas custas e em honorários, ora fixados em R$ 1.000,00
(hum mil reais), que ficam compensados (art. 21/CPC), ressaltando que a
parte autora já recolheu as custas devidas.

Embargos de declaração interposto pela
parte autora às fls. 216/221, os quais foram acolhidos às fls. 241/242, para
indeferir o pedido de restituição simples dos valores pleiteados pela parte
autora.

Irresignada,  a  promovida  interpôs
recurso de apelação às fls. 226/235, aduzindo a autonomia das partes e do
contrato, a legalidade do reajuste, uma vez que a variação dos custos do
referido  contrato  foi  crescente,  restando  devidamente  comprovado  e
justificado o aumento em razão da sinistralidade, em virtude de uma maior
utilização do plano de saúde.

A parte autora apresentou apelação às fls.
244/249,  requerendo  a  restituição  de  forma  simples  das  mensalidades
pagas com índice de correção indevido.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fls.257/260).
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É o que interessa a relatar.

V O T O

1ª Apelação – Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico

A  Viação  Bela  Vista  Ltda  celebrou
contrato de prestação de serviços médicos coletivos de 09 funcionários com
a empresa, ora apelante, Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho
Médico em 01 de outubro de 2001.

Conforme  aludido  contrato,  na  cláusula
12.7,  os  valores  estipulados  “serão  reajustados  anualmente  ou  em
periodicidade  determinada  por  Lei,  com base  em  planilha  que  reflita  a
variação ponderada dos custos da Unimed, ou em índice de preço setorial
que mais se aproxime da realidade de aumento dos custos do Contrato de
acordo com regulamentação do órgão governamental competente” .

A parte ora apelante aduziu que os planos
coletivos não precisam de autorização prévia  da ANS para aplicação do
reajuste.  Asseverou,  ainda,  que cumpriu  com todos os ditames legais  e
enviou  informação  em  planilha,  disponibilizada  pela  ANS,  contendo  os
percentuais de reajuste aplicados em planos coletivos. Assim, aduziu que
restou  devidamente  comprovado  e  certificado  o  aumento  em  razão  da
sinistralidade, em virtude de uma maior utilização do plano de saúde.

No  caso  em  questão,  a  Unimed  João
Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  aumentou  o  valor  da
mensalidade de R$ 3.175,10 (três mil cento e setenta e cinco reais e dez
centavos) para R$ 4.430,96 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa
e seis centavos), tendo como justificativa o evento sinistralidade, resultado
da  divisão  entre  o  somatório  dos  custos  dos  eventos  (atendimentos)
ocorridos  nos  últimos  12  (doze)  meses  e  o  somatório  das  respectivas
mensalidades recebidas no mesmo período.

Assim, o aumento em 2011 foi realizado
com um índice de 24,44 %, enquanto que no ano anterior o acréscimo foi de
apenas 9,87 %.

Como  cediço,  os  reajustes  dos  planos
médico-hospitalares são plenamente possíveis, principalmente para manter
o equilíbrio contratual.  No entanto,  o índice do reajuste pode ser revelar
abusiva,  quando  não  restarem  bem  demonstradas  as  causas  das
alterações.
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Ocorre  que,  apesar  da  apelante  ter
justificado  o  aumento  em  razão  da  sinistralidade,  em  momento  algum,
explicou, de forma concreta, em que consiste o índice de 24,44%, a fim de
justificar a necessidade do referido ajuste.

A  apelante  deveria  comprovar  a
existência da elevação do reajuste e os gastos efetivos que teve com os 09
(nove) funcionários, o que não restou demonstrado.

Não há nos autos planilha demonstrativa
de  aumento  de  custos  por  período,  nem  a  demonstração  dos  efetivos
gastos.

Dessa  forma,  como  a  promovida  não
comprovou nenhuma de suas alegações, deve ser mantida a r. sentença,
que considerou  como ilegal  e  abusivo  o reajuste  das mensalidades  dos
planos de saúde.

Nesse  sentido,  já  decidiu  os  nossos
Tribunais Pátrios. Veja-se:

PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.  APLICAÇÃO  DE
REAJUSTE  TÉCNICO  POR  SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.  Muito  embora  não  haja,
aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que
preveja  reajuste  anual  das  mensalidades  dado  o
aumento da sinistralidade ou dos custos operacionais
[reajuste  técnico],  não  há  prova  documental
suficiente que justifique a majoração da mensalidade
no montante aplicado.
(TJ-SP - APL: 00202530220128260224 SP 0020253-
02.2012.8.26.0224, Relator: Piva Rodrigues, Data de
Julgamento:  19/11/2013,  9ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 22/11/2013)

E:

PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.  REAJUSTE  DE
MENSALIDADE  POR  AUMENTO  DE
SINISTRALIDADE.  NECESSIDADE  DE
REEQUILÍBRIO  CONTRATUAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA. REAJUSTE ABUSIVO.
SENTENÇA REFORMADA. 1.  Validade de cláusula
contratual que autoriza o aumento das mensalidades
por aumento na sinistralidade. Questão já discutida
em processo anterior. Trânsito em julgado. Cláusula,
ademais, válida em contratos coletivos. 2. Aumento de
mensalidades de plano de saúde coletivo com base na
sinistralidade.  A  necessidade  de  aumento  das
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mensalidades, todavia, deve ser comprovada. 3. A ré
não  juntou  nenhuma  planilha  ou  outro  documento
para  comprovar  suas  alegações.  Mensalidade  do
plano de saúde aumentada em mais de 40%. Conduta
abusiva da ré. Sinistralidade que deve ser objetiva e
adequadamente  demonstrada.  Precedentes  do
Tribunal.  Ilegalidade.  Procedência  em  parte  do
pedido. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 01513889220108260100 SP 0151388-
92.2010.8.26.0100,  Relator:  Carlos  Alberto  Garbi,
Data  de  Julgamento:  25/06/2013,  10ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2013)

Ainda:

APELAÇÃO  -  PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO  -
MENSALIDADE  -  REAJUSTE  -  AUMENTO  DA
SINISTRALIDADE  -  DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO  FINANCEIRO  -  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  -  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONTRATUAL DE ÍNDICE DE REAJUSTE. Deve-se
afastar  o  reajuste,  elevado  e  repentino,  de
mensalidade  com exclusivo fundamento  no  aumento
da  sinistralidade  e  desequilíbrio  econômico-
financeiro,  quando  não  restarem  cabalmente
demonstrados.  Hipótese  em  que  apenas  consta  no
contrato de plano de saúde coletivo cláusula genérica
de reajuste, sem fixação de qualquer limite.
(TJ-MG  -  AC:  10153120101586001  MG  ,  Relator:
Tiago  Pinto,  Data  de  Julgamento:  18/09/2014,
Câmaras  Cíveis  /  15ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 26/09/2014)

2ª Apelação -  Parte autora

A parte autora restou irresignada com a r.
sentença,  apenas  em  relação  a  não  restituição  de  forma  simples  das
mensalidades pagas com índice de correção indevido.

Aduziu a ora apelante que, com o intuito
de preservar seus funcionários, pagou as faturas com o reajuste abusivo de
24.44% no dia 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro do ano de
2011, as quais nunca foram restituídas de forma simples.

Dessa forma, pugnou que restituição dos
valores  pagos  nos  meses  de  outubro,  novembro  e  dezembro  de  2011,
devendo  ser  descontado  apenas  o reajuste  permitido  na  r.  sentença de
9,87%.

No  caso  dos  autos,  considerando  a
abusividade  constatada,  consequência  lógica  é  a  autorização  para  a
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repetição dos valores pagos a maior de forma simples, conforme requerido
pela autora.

Sobre a repetição do indébito, o Código
de  Defesa  do  Consumidor,  em  seu  art.  42,  parágrafo  único,  aborda  a
matéria da seguinte maneira:

“Art. 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.”

Portanto, segundo o legislador ordinário,
a  única  hipótese  em  que  a  repetição  em  dobro  do  indébito  pode  ser
excepcionada seria no caso de engano justificável por parte de quem efetua
a cobrança indevida.

Além  do  engano  justificável,  a
jurisprudência do Colendo STJ passou a exigir um segundo requisito para a
repetição  em  dobro  do  indébito,  qual  seja,  a  má-fé  de  quem  realiza  a
cobrança indevida. 

A  propósito,  colhem-se  os  seguintes
precedentes:

“RECLAMAÇÃO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA  DO STJ.  RESOLUÇÃO  STJ  N.
12/2009.  CONSUMIDOR.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO  DO  INDÉBITO.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  MÁ-FÉ  DO  CREDOR.
1.(...).  2. A egrégia Segunda Seção desta Corte tem
entendimento  consolidado  no  sentido  de  que  a
repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, não prescinde da demonstração da má-
fé  do  credor.
3. Reclamação procedente.” (STJ, Rcl 4.892/PR, Rel.
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 27/04/2011, DJe 11/05/2011)

E mais:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CONTA
CORRENTE.  DEVOLUÇÃO  DE  VALORES
COBRADOS  INDEVIDAMENTE.  PEDIDO  DE
QUANTIA CERTA E DETERMINADA. REPETIÇÃO
EM  DOBRO.  DESCABIMENTO.  MA-FÉ  NÃO

7



                                                                            Apelação Cível nº 0048208-52.2011.815.2001 

CARACTERIZADA.  REMUNERAÇÃO  DO
INDÉBITO.  TAXAS  PRATICADAS  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  DESCABIMENTO.
1.- (…). 2.- A jurisprudência deste Tribunal é assente
no sentido de que a devolução em dobro só é cabível
em  caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  ficou
caracterizado  na  hipótese  dos  autos.3.-
(…).Precedentes.4.-  Agravo  Regimental  improvido.
(STJ  -  AgRg  no  Resp  1301939/MG,  Rel.  Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/12/2012, DJe 04/02/2013) – grifo nosso

Assim,  estando  o  reajuste  da
mensalidade  prevista  no  contrato,  ainda  que  reconhecido  como ilegal  o
referido aumento, presente o engano justificável e ausência de má-fé por
parte da demandada.

Dessa  forma,  deve  a  empresa,  ora
recorrida, devolver à parte autora os valores pagos a maior nos meses de
outubro,  novembro  e  dezembro  de  2011,  devidamente  corrigidos  pelo
IGP_M, a contar  da data do desembolso de cada parcela,  acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A  propósito,  colhem-se  os  seguintes
precedentes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES.  PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.  REAJUSTE  DA  MENSALIDADE.
SINISTRALIDADE. 1. Em que pese a ANS não defina
teto  para  os  planos  coletivos,  é  abusivo  o  reajuste
anual dos planos de saúde coletivo em 49,50% sob a
alegação do  aumento  da sinistralidade.  Inteligência
do art. 51, IV e X, do CDC. 2. Uma vez reconhecida a
abusividade do aumento da mensalidade, impõe-se a
restituição  dos  valores  pagos  a  maior,  de  forma
simples, e não em dobro, por ausência dos requisitos
previstos no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
RECURSO  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70054288006,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado
em 29/05/2013)
(TJ-RS - AC: 70054288006 RS , Relator: Isabel Dias
Almeida,  Data  de  Julgamento:  29/05/2013,  Quinta
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 04/06/2013)

Por  essas  razões,  NEGA-SE
PROVIMENTO à primeira apelação e DÁ-SE PROVIMENTO à segunda,
deve a empresa promovida  devolver  à  parte  autora  os valores  pagos  a
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maior nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, devidamente
corrigidos pelo IGP_M, a contar da data do desembolso de cada parcela,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

  É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o
Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo  Leite  Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena  em
substituição  ao Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle Filho  e  a  Exma.  Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

 Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho

Juiz convocado
Relator
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