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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: UNIMED Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico – 
Advs.: Giovanni Dantas de Medeiros e outros.

Apelado: Nilton Santos Borborema – Adv. José Osenaldo de Castro.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR. 
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. APRECIAÇÃO 
EM  CONJUNTO  COM  O  MÉRITO.  PLANO  DE 
SAÚDE.  REAJUSTE  DA  MENSALIDADE. 
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO EXPRESSA  DO 
ESTATUTO DO IDOSO. PRESTAÇÃO DE TRATO 
SUCESSIVO.  APLICABILIDADE DA VEDAÇÃO. 
REAJUSTE  ANUAL  POSSÍVEL.  OBSERVÂNCIA 
DA  RAZOABILIDADE  E  DA  FUNÇÃO SOCIAL 
DO  CONTRATO.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA 
SIMPLES  DOS  VALORES  PAGOS. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.
-  A  proteção  constitucional  aos  idosos  é 
bandeira  que  implica  na  justaposição  dos 
princípios  constitucionais  em  relação  ao 
princípio  da  liberdade  de  iniciativa, 
representando  os  contratos  firmados.  Os 
planos de saúde firmados subentendem-se na 
durabilidade  e  confiança,  devendo  os 
reajustes  se  pautar  na  razoabilidade,  sob 
pena  de  configurar  verdadeira  cláusula  de 
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barreira, a qual tem a finalidade de fazer com 
que o contratante se exclua do plano, por não 
conseguir  suportar  o  aumento  das 
contribuições.  Sem  dúvidas  uma  conduta 
desaprovada.
-  É  vedado à operadora de plano de saúde 
majorar a  mensalidade sob o argumento de 
que  houve  transmutação  de  faixa  etária, 
estando  esse  entendimento  amparado  na 
Constituição Federal em seus arts. 5º, inciso 
XXXII, 170, V e 230, no Código de Defesa do 
Consumidor e no Estatuto do Idoso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  UNIMED 
Campina  Grande -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  hostilizando 
decisão emanada do Juízo de Direito da 4ª Vara da Cível da Comarca de 
Campina  Grande  (fls.  69/71),  nos  autos  da  Ação  de Revisão  de 
Mensalidade  Contratual  movida  por  Nilton  Santos  Borborema,  ora 
apelado. 

O magistrado sentenciante, julgou procedente o pedido 
para  determinar  que  a  promovida/recorrente  refaça  seus  preços, 
aplicando  as  correções  de  acordo  com  os  índices  oficiais  de  correção 
monetária.

Irresignada, a UNIMED interpôs Apelação (fls. 127/143) 
arguindo,  preliminarmente,  prescrição/decadência,  eis  o  ajuste  fora 
celebrado em 2003 e o reajuste em 2001. Portanto, segundo ela, tendo 
sido ajuizada a ação em 2012, incidiu a decadência do art. 26, I e II, do 
CDC, bem como a prescrição do art. 206, do CC.
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No mérito,  aduziu  a  inexistência  de  revelia,  além do 
que revelia não implicaria em procedência do pedido.

Outrossim,  alegou  ser  legítima  a  previsão  contratual 
que prevê o aumento questionado, bem como a inaplicabilidade das Leis 
nº 9.656/98 e 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Argumentou que o reajuste 
de  faixa  etária  não  é  indevido,  já  que  os  preços  levantados  são 
autorizados pela ANS, bem como o contrato prevê reajuste de 27,03%.

Contrarrazões  ofertadas  às  fl.  182,  refutando  as 
insurgências declinadas no recurso voluntário, pugnando pela manutenção 
da decisão a quo.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de 
Justiça emitiu parecer às fls. 187/193, opinando pelo desprovimento do 
recurso,  mantendo-se  na  íntegra  a  decisão  prolatada  em  primeira 
instância.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR

A  recorrente  arguiu,  preliminarmente, 
prescrição/decadência, eis o ajuste fora celebrado em 2003 e o reajuste 
em 2001. Portanto, segundo ela, tendo sido ajuizada a ação em 2012, 
incidiu a decadência do art. 26, I e II, do CDC, bem como a prescrição do 
art. 206, do CC.

Todavia, a matéria se confunde com o mérito e com ele 
será analisada.

MÉRITO

O caso sob análise diz respeito a um confronto entre a 
legitimidade ou não do aumento da mensalidade do plano de saúde face à 
mudança de faixa etária do usuário, ora apelado.
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Dos autos,  vê-se  que a apelante  vem reajustando o 
valor  da  mensalidade  do  plano  de  saúde  contratado,  utilizando-se  do 
critério  da  faixa  etária,  sendo  constatado  um exorbitante  aumento  no 
valor da mensalidade, sufocando-o e coagindo-o de forma desmensurada 
e irresponsável.

Inobstante pontue a apelada que tais reajustes estão 
previstos  em  contrato,  tal  alegação  confronta  com  a  realidade.  A 
legislação pátria, com o advento do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03), 
veda expressamente no art. 15, §3º, o aumento no percentual imposto, 
por força de faixa etária:

“Art. 15.
§  3º:  É  vedada  a  discriminação  do  idoso  nos 
planos  de  saúde  pela  cobrança  de  valores 
diferenciados em razão da idade”. 

Tal preceito colidiu frontalmente ao texto contido na Lei 
nº.  9.656 (lei  que regula  os  planos  de saúde),  no entanto,  diante  da 
especificidade e novidade do Estatuto do Idoso, este derrogou o texto da 
mencionada lei, permanecendo para todos os efeitos sua validade.

Em relação à aplicabilidade dos efeitos desse Estatuto 
ao contrato firmado entre as partes litigantes,  importante pontuar que 
este é um típico caso de contrato de trato sucessivo, ou seja,  que se 
renova com o tempo. Nesse caso, a cada mensalidade paga teríamos um 
novo  vínculo.  Sendo  assim,  ainda  que  tenha  sido  assinado  em  época 
anterior  à  vigência  do  Estatuto  do  Idoso,  o  contrato  conserva  a 
possibilidade de alteração para se adaptar à legislação, assim como ao 
equilíbrio entre as prestações.

Destarte, restam afastadas a decadência e a prescrição 
levantadas pela recorrente.

Diante de todo o apresentado, é vedado à operadora 
de plano de saúde majorar a mensalidade sob o argumento de que houve 
transmutação de faixa etária, estando esse entendimento amparado na 
Constituição Federal  em seus arts.  5º,  inciso XXXII,  170, V e 230,  no 
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Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso.

O direito a saúde, que goza de amparo Constitucional, 
e  recepcionado  pelo  Estatuto  do  Idoso  é  direito  indisponível,  o  qual 
caminha em função do bem comum, protegendo a dignidade da pessoa 
humana e resguardando o Estado Democrático de Direito.

A proteção constitucional  aos  idosos  é  bandeira  que 
implica  na  justaposição  dos  princípios  constitucionais  em  relação  ao 
princípio da liberdade de iniciativa, representando os contratos firmados. 
Os planos de saúde firmados subentendem-se na durabilidade e confiança, 
devendo os reajustes se pautar na razoabilidade, sob pena de configurar 
verdadeira cláusula de barreira, a qual tem a finalidade de fazer com que 
o contratante se exclua do plano, por não conseguir suportar o aumento 
das contribuições. Sem dúvidas uma conduta desaprovada.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao analisar a questão 
dos autos, in verbis:

“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 
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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)

Ao  passo,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  vem  se 
posicionando, nas mais diversas Câmaras:

“CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Ação 
Cominatória  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Danos.  
Apelação  Cível.  Preliminar.  Julgamento  extra  petita.  
Correlação entre o pedido e a sentença. Obediência ao  
princípio da Rejeição. Mérito. Reajuste de mensalidade 
em decorrência da mudança de faixa etária. Plano de  
saúde.  Relação  Consumerista.  Abusividade 
configurada.  Vedação.  Estatuto  do  Idoso.  Norma de 
ordem pública. Aplicabilidade imediata. Restituição em 
dobro. Possibilidade. Inteligência do art. 42 do CDC.  
Honorários  advocatícios.  Sucumbência  recíproca.  
Inobservância.  Pleito  da  promoveste  que  decaiu  de 
parte  mínima.  Condenação  apenas  da  cooperativa.  
Cabimento. Aplicabilidade do art. 21, parágrafo único,  
do CPC. Manutenção do decisum. Desprovimento do 
apelo. 
−  De acordo com o princípio da congruência, não há  
se falar em julgamento extra petita quando o Julgador  
decidir  de  acordo  com os  limites  fixados  no  pedido  
inicial.
- O Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 34, veda 
a discriminação da pessoa idosa com a cobrança 
de  valores  diferenciados  em  razão  da  idade.” 
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020040495208001 
- Órgão 4ª Câmara Cível - Relator DES. FREDERICO 
MARTINHO  DA  NOBREGA  COUTINHO  -  j.  em 
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15/12/2009)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 
MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE.  MUDANÇA DE 
FAIXA  ETÁRIA.  AUMENTO  ABUSIVO  DE 
MENSALIDADE. DEPENDENTE IDOSO. CONTRATO DE 
ADESÃO.  QUAIVTUM  DO  REAJUSTE.  IMPREVISÃO 
CONTRATUAL.  CLÁUSULA  OBSCURA.  NULIDADE.  
AUSÊNCIA  DE  CLAREZA.  VIOLAÇÃO  A  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR E DO IDOSO. DESPROVIMENTO. 
- É nula, de pleno direito, por ser abusiva e por  
não ser redigida de forma clara e destacada, a 
cláusula  que,  em contrato  de  Plano  de  Saúde,  
estabelece  o  reajuste  das  contraprestações 
pecuniárias  em  função  da  idade  do  segurado,  
elevando  a  contribuição  para  montante  
excessivamente oneroso.
-  O idoso é um consumidor  duplamente vulnerável,  
necessitando de uma tutela diferenciada e reforçada.  
Por tal  razão, o reajuste em percentual  tão elevado 
deve  ser  coibido,  já  que  configura  uma  limitação  
inequívoca à sua permanência em seu plano de saúde.  
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020080320837001 
-  Órgão  2ª  Câmara  Cível  -  Relator  DESA.  Mª  DAS 
NEVES DO E.A.D. FERREIRA - j. em 17/11/2009)

Demais  disso,  cumpre  observar  que  a  abusividade 
poderá  ser  reconhecida  quando  a  previsão  da  cláusula  servir  como 
barreira  à  manutenção  do  vínculo,  impedindo  a  permanência  do 
consumidor idoso no sistema e, com isso, violar sua legítima expectativa 
de proteção contratual.

Com isso, o reajuste é completamente desarrazoado, 
afrontando o CDC, conforme vaticina o aresto a seguir:

“PLANO  DE  SAÚDE.  ULBRA.  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS  QUE  CONTEMPLAM  O  REAJUSTE  DO 
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VALOR DAS MENSALIDADES COM BASE NO IGP-M E 
MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO IMPLEMENTO DA IDADE.  
ÍNDICES  VEDADOS  PELA  LEI  9.656/98.  APLICAÇÃO 
DO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DE  DEFESA  DO 
IDOSO,  DO  CDC  E  DA  JURISPRUDÊNCIA.  [...]  O 
reajustamento desarrazoado da contraprestação 
em razão da faixa etária pelo implemento da idade de 
60 anos, circunstância que, de forma concreta, deixa 
estampada a abusividade da cláusula contratual  
que  praticamente  inviabiliza  a  permanência  do 
consumidor,  (…).  Tal  cláusula  é  abusiva pela 
onerosidade excessiva, pois inviabiliza o plano sob 
o  ponto  de  vista  econômico  ao  consumidor,  
afastando-o  da  cobertura  quando  mais  se 
encontra  suscetível,  via  de  regra,  às  doenças 
(...)”. (TJRS. Recurso Cível nº 71000776641, Terceira 
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria 
José Schmitt Santanna, Julgado em 21/02/2006.).

Dessa  forma,  impossível  o  reajuste  dos  planos  de 
saúde tomando como base a faixa etária, apesar de possível os reajustes 
anuais, sempre respeitando a razoabilidade e a função social do contrato, 
devendo,  contudo,  ser  afastada  qualquer  intenção  de  fixar  um  valor 
específico do reajuste, como requer a apelante em seu recurso.

Outrossim, impende-se salientar quanto à alegação de 
inexistência  de  revelia,  que  a  parte  não  se  insurgiu,  oportunamente, 
quando da decisão de primeiro grau. Além do que, o magistrado “a quo” 
não motivou sua decisão com base na revelia, mas nas provas coligidas 
aos  autos,  bem  como  a  legislação  pertinente,  o  que  fez  apenas  fora 
reportar-se à revelia da insurreta no relatório.

Em face de todo o acima exposto e em harmonia com o 
parecer  ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo-se  a 
sentença em todos os termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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