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A C Ó R D Ã O 

AGRAVO  INTERNO -   PLANO  DE  SAÚDE.
REAJUSTE  DE  MENSALIDADE  POR  FAIXA
ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA.  VIOLAÇÃO  A  DIREITO  DO
CONSUMIDOR  E  DO  IDOSO.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ  E
DESTA CORTE. INTERPOSIÇAO DE AGRAVO
INTERNO.  AUSÊNCIA  DE  NOVOS
ELEMENTOS  CAPAZES  DE  MODIFICAR  A
DECISÃO  INTERINAMENTE  AGRAVADA  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 Em respeito aos princípios da equidade e da
boa-fé,  a mensalidade do plano de saúde não
pode  ser  abruptamente  modificada  em  razão
exclusiva da mudança de faixa etária.

 Conforme  jurisprudência  dominante  desta
Corte  e do e.  STJ,  a previsão de reajuste em
razão  da  faixa  etária  é  abusiva,  devendo  ser
declarada nula. Aplicação do Estatuto do Idoso e
do CDC. 

-  Não tendo vindo aos autos nenhum elemento
novo  capaz  de  alterar  o  convencimento  já
manifestado quando da decisão recorrida, é de
ser mantida aquela decisão.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade  de  votos,  em  negar  provimento  ao  Agravo  Interno,  nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 237.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela  SUL  AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da Decisão Monocrática de fls.
213/216,  que negou seguimento  ao recurso,  vez que em confronto com a
jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, reconhecendo a ilegalidade
do reajuste das mensalidades do plano de saúde em razão da mudança de
faixa etária do usuário.

Sustenta  a  agravante  a legalidade  do  reajuste  previsto  no
contrato, eis que elaborado em consonância com as regras estabelecidas pela
Lei  9656/98,  e  consequentemente  com todas  as resoluções  editadas  pela
ANS  e  pelo  Conselho  de  Saúde  Suplementar.  Salientou  que  a  tabela
contratual prevê de forma clara e expressa os índices de readequação e os
valores correspondentes. Ao final, requer o Agravante, retratação da decisão
monocrática e,  caso  não  seja  esse  o  entendimento,  que  o  recurso  seja
submetido a julgamento, sendo-lhe dado provimento.

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso,
passo a decidir.

O  Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Sem razão a recorrente. 

Com  efeito,  consoante  jurisprudência  já  assentada  neste
Tribunal de Justiça, sendo inclusive entendimento da Súmula 469 do STJ, os
contratos de planos de saúde,  estão submetidos ao  Código de Defesa do
Consumidor, nos termos do artigo  35 da Lei  9.656/98, pois envolvem típica
relação de consumo. 

Pertinente, portanto, a incidência na espécie do art. 47 do CDC,
que  determina  a  interpretação  das  cláusulas  contratuais  de  maneira  mais
favorável ao consumidor. Ainda mais porque, em se tratando de contrato de
adesão  a  partir  da  estipulação  de  prévias  condições  gerais  ao  negócio
jurídico, as cláusulas contratuais são, em regra, unilateralmente estipuladas
pela contratada, sendo possibilitado ao consumidor tão somente optar pela
contratação ou não dos serviços oferecidos. 
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Nesse cenário, conforme jurisprudência dominante desta Corte
e do e. STJ, a previsão de reajuste em decorrência da troca de faixa etária
causa evidente desequilíbrio contratual entre as partes, expondo a proteção
da saúde da parte autora a risco desnecessário.

Com efeito, o Estatuto do Idoso, em seu artigo  15,  § 3º, veda
expressamente  “a  discriminação  do  idoso  nos  planos  de  saúde  pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade”. 

Destarte, constata-se que a cláusula que estabelece o reajuste
em face da faixa etária é abusiva e, por conseguinte,  nula, nos termos do
artigo 51, IV, do CDC.

Nessa esteira, é a jurisprudência do e. STJ: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  REAJUSTE  DE
MENSALIDADE  POR  FAIXA  ETÁRIA.  SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE.  RECURSO  ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  NºS  282/STF  E
211/STJ.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
NÃO  OCORRÊNCIA.  LEI  Nº  9.656/98.  APLICABILIDADE.
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICOPROBATÓRIO  DOS
AUTOS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  O  recurso  especial  cuja
apreciação esbarre em óbices relativos à sua admissibilidade
não  merece  ter  seu  julgamento  sobrestado  em  virtude  do
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal.  2.  Ausente  o  prequestionamento  de  dispositivos
apontados  como  violados  no  recurso  especial,  incidem  as
Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ. 3. Não há falar em negativa
de  prestação  jurisdicional  se  o  tribunal  de  origem  motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. […] 5. A
orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido
de que é abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste
da  mensalidade  de  plano  de  saúde  com  base
exclusivamente  em  mudança  de  faixa  etária,  sendo
irrelevante que o contrato tenha sido celebrado antes da
vigência  do Estatuto do Idoso,  da Lei  nº  9.656/98 ou do
Código de  Defesa  do Consumidor.  6.  Agravo  regimental
não  provido.  (AgRg  no  AREsp  257.898/PR,  Rel.  Min.
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  3ª  TURMA,  07/11/2013,
DJe 25/11/2013) (grifos de agora).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE
DE  MENSALIDADE.  FAIXA  ETÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  N.  83/STJ.  1.  Em  respeito  aos  princípios  da
equidade e da boa-fé,  a mensalidade do plano de saúde
não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva
da  mudança  de  faixa  etária.  2.  Agravo  regimental
desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  370646  SP
2013/0206524-0,  Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  Data  de  Julgamento:  03/06/2014,  T3  -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2014)
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.  PLANO DE
SAÚDE.  REAJUSTE  DE  MENSALIDADES  EM  RAZÃO  DE
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.
DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1.  Deve  ser  declarada  a  abusividade  e  consequente
nulidade  de  cláusula  contratual  que  prevê  reajuste  de
mensalidade de plano de saúde calcada exclusivamente na
mudança de faixa etária. 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. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.

2.  Da  leitura  das  razões  expendidas  na  petição  de  agravo
regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar
os  fundamentos  do  julgado  ora  recorrido.  Destarte,  deve  a
decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AgRg  no  REsp  533.539/RS,  Rel.  Ministro
FERNANDO  GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
23/02/2010, DJe 08/03/2010) 

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  ESTATUTO  DO
IDOSO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES
EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA  ETÁRIA.  VEDAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

- O plano de assistência à saúde é contrato de trato sucessivo,
por prazo indeterminado, a envolver transferência 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
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de plano de saúde calcada exclusivamente na mudança de
faixa etária.

-  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.

- Agravo Regimental improvido.

(AgRg  no  REsp  707.286/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 18/12/2009)

 

E deste Tribunal: 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE
DE  MENSALIDADE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
APELANTE  COM  IDADE  SUPERIOR  A  60  (SESSENTA)
ANOS.  ADESÃO  AO  CONTRATO  NO  ANO  DE  2007.
APLICAÇÃO  DO  ESTATUTO  DO  IDOSO.
IMPOSSIBILIDADE.  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA.
VIOLAÇÃO  A  DIREITO  DO  CONSUMIDOR  E  DO  IDOSO.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ  E  DO  TJPB.
ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.-
Consoante  entendimento  dominante  do  Colendo  STJ,  é
abusiva  a  cláusula  contratual  que  prevê  o  reajuste  da
mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente
em mudança de faixa etária, mormente se for consumidor
que atingir  a  idade de  60  anos,  o  que  o qualifica  como
idoso,  sendo  vedada,  portanto,  a  sua  discriminação1.-
Segundo  o  Egrégio  TJPB,  O  Estatuto  do  Idoso  veda  a
discriminação da pessoa idosa com a cobrança de valores
diferenciados  em  razão  da  idade  art.  15,  §  3°.  Se  o
implemento da idade, que confere à pessoa a condição jurídica
de idosa,  realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso,  não
estará  o  consumidor  usuário  do  plano  de  saúde  sujeito  ao
reajuste estipulado no contrato, por mudança de faixa etária. 2 -
Prescreve o art. 557, caput, do Código de Processo Civil que o
Relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal  ou  de  Tribunal  Superior,
dispensando que o recurso se TJPB - Acórdão do processo nº
00162325620138152001  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 15-10-2014.

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NÃO
FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DOS  EFEITOS  DE
ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.  PLANO  DE  SAÚDE.
PRELIMINAR.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  REAJUSTE  EM
DECORRÊNCIA  DE  ALTERAÇÃO  DA  FAIXA  ETÁRIA  DO
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USUÁRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO.
NORMA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  APLICABILIDADE
IMEDIATA. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA
IDADE. DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA.  RESTITUIÇÃO
SIMPLES.  INEXISTÊNCIA  DE  MÁ  FÉ.  PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS.-  Somente
poderá  ocorrer  sobrestamento  de  demanda  em  razão  do
instituto da repercussão geral, quando tal feito se encontrar em
fase  de  recurso  extraordinário,  nos  termos  do art.  543-b  do
Código  de Processo Civil.-  De acordo com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de demanda
em que se pleiteia a revisão de cláusula abusiva de contrato de
plano de saúde é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do
Código Civil de 2002.-  O usuário que atingiu a idade de 60
anos, quer antes mesmo da vigência do Código de Defesa
do Consumidor ou 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,  TJPB  -  Acórdão  do
processo nº 00976159020128152001 - Órgão (- Não possui -) -
Relator  DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES - j.
em 10-10-2014  

 Destarte,  os  argumentos  utilizados  pela  agravante,  neste
recurso,  em  nada  acrescentam  ou  têm o  condão  de  modificar  a  decisão
anteriormente  exarada,  pelo  o  que  se  dispensam  novos  fundamentos  por
parte do julgador. 

DISPOSITIVO
À  vista  do  esposado,  esvaziado  o  presente  recurso  de

argumentos  plausíveis,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO,
mantendo incólume a decisão agravada.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(Relator),  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o  Exmo. Dr.
Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir a Exma. Desª. Maria
das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor,
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR  
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