
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0125348-31.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE:  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  (Adv.

Felipe  Ribeiro  Coutinho  OAB/PB  11689,  André  Luiz  Cavalcanti
Cabral OAB/PB 11.195 e Marcelo Weick Pogliese OAB/PB 11.158)

EMBARGADO:  Maria  de  Fátima  de  Mendonça  Melo  (Adv.  Filipe  José  Brito  da
Nóbrega– OAB/PB nº 17310)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  PRETENSÃO  DE
MERA  REDISCUSSÃO  DO JULGADO.  DESCABIMENTO.
IMPERIOSA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios, mesmo que
tenham finalidade específica de prequestionamento.

-  “Constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”1.  Ademais,  ao
prequestionamento, entendo não ser mister o exame explícito
dos  artigos  ditos  como  violados  (prequestionamento
explícito), sendo suficiente que a matéria objeto da lide tenha
sido discutida (prequestionamento implícito).

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 295.
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Unimed João
Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  contra  Acórdão  que  deu  provimento
parcial a recurso de apelação do ora embargante.

Inconformado com tal provimento, o embargante opôs recurso
de integração, arguindo a existência de omissão no julgado em relação ao percentual
razoável do ajuste por faixa etária.

Afirma que o STJ, no julgamento do Resp 1568244, estabeleceu
a  legalidade  do  reajuste  e  a  necessidade  de  que,  caso  aplicado  em  percentual
desarrazoado, fosse minorado, mas não anulado.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  para
reconhecer a omissão apontada, adequando o julgado ao entendimento do STJ.

É o relatório que se revela essencial. 

VOTO.

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via estreita
dos embargos de declaração. A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido omissa em ponto algum.



Com  efeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciara  toda  a
matéria  posta  à  análise,  mormente  ao  se  considerar  que  a  matéria  ventilada  nos
aclaratórios fora devidamente sopesada no acórdão. Neste particular, tenho que não
subsiste  qualquer  vício  a  ser  integrado,  merecendo  destaque,  consequentemente,
excertos  da  decisão  ora  embargada,  a  qual  bem  fundamentou  e  decidiu  o  feito,
inclusive com fulcro na abalizada Jurisprudência:

“Cuida-se  de  ação  declaratória  de  nulidade  de  cláusula
contratual  c/c  restituição  movida  por  Maria  de  Fátima  de
Mendonça  Melo, em  face  da  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa de Trabalho Médico,  em decorrência da suposta
ilegalidade  cometida  pelo  plano  de  saúde,  ao  reajustar  as
mensalidades em 55% (cinquenta e cinco por cento) em razão
da mudança de faixa etária a partir dos 60 (sessenta) anos.

O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  parcialmente
procedente o pleito. É contra essa decisão que se insurgiu a
recorrente.

De início,  passo  a  analisar  a  preliminar  de  necessidade de
sobrestamento  do  feito,  em  razão  do  reconhecimento  da
repercussão geral no Recurso Extraordinário 630/852/RS.

Entendo desmerecer guarida a referida insurgência, pois, nos
termos  do  art.  1.036,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  este
relator  falece  poderes  para  sustar  o  andamento  do  feito,
devendo tal providência ser cogitada apenas por ocasião do
exame  de  eventual  recurso  extraordinário  a  ser  interposto
contra decisão desta Corte de Justiça. Eis o preceptivo legal:

“Art.  1.036.  Sempre  que  houver  multiplicidade  de  recursos
extraordinários  ou  especiais  com  fundamento  em  idêntica
questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo
com as disposições desta Subseção, observado o disposto no
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  no  do
Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça
ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais
recursos  representativos  da  controvérsia,  que  serão
encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal  de  Justiça  para  fins  de  afetação,  determinando  a
suspensão  do  trâmite  de  todos  os  processos  pendentes,
individuais  ou  coletivos,  que  tramitem  no  Estado  ou  na



região, conforme o caso.”

Nesse  sentido,  já  se  manifestou  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

TRIBUTÁRIO.  AUTORIZAÇÃO  PARA  EMISSÃO  DE
TALONÁRIOS  DE  NOTAS  FISCAIS.  GARANTIA.
INEXIGIBILIDADE.  REPERCUSSÃO  GERAL  PELO  STF.  2.(...)
Ainda que a matéria tenha sido reconhecida como de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o feito na
fase  em  que  se  encontra,  porquanto  tal  fato  não  impede  o
julgamento do recurso especial,  apenas assegura o sobrestamento
do recurso extraordinário caso este venha a ser interposto contra o
acórdão proferido por esta Corte. 3. Agravo regimental não provido
(AgEDAgREsp 971.077/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.11.09) -
destaquei.

Dessa forma, não há como se acolher a prefacial de suspensão
do feito,  até por que,  como demonstrado alhures,  a  seleção
não  se  dá  de  modo  aleatório,  ao  talante  da  recorrente,
porquanto “Não há direito subjetivo da parte à escolha de seu
recurso  como  recurso-paradigma”  (In.  Marinoni,  Luiz
Guilherme. Código de Processo Civil Comentado - artigo por
artigo: 2ª edição, São Paulo - Editora Revista dos Tribunais,
2010).  

Quanto ao mérito, vale ressaltar, inicialmente, que o reajuste
praticado no  caso  em concreto  não  foi  no  patamar  de  55%
(cinquenta e cinco por cento),  como afirma a autora na sua
peça inicial, mas sim no patamar de 43,26% (quarenta e três
vírgula vinte e seis por cento), de acordo com o previsto no
contrato de fls. 33/34.

Ocorre  que  a  demandante  pagava,  até  julho  de  2012,  a
importância de R$ 487,78 (quatrocentos e oitenta e sete reais e
setenta e oito centavos), entretanto, no mês de agosto de 2012,
houve um reajuste anual, autorizado pela ANS, no importe de
7,93%  (sete  vírgula  noventa  e  três  por  cento),  passando  a
mensalidade para o valor de R$ 526,46 (quinhentos e vinte e
seis reais e quarenta e seis centavos). 

Posteriormente, em novembro de 2012, houve outro reajuste
na mensalidade da promovente, agora em virtude da mudança
de faixa etária (60 anos),  no patamar de 43,26% (quarenta e
três  vírgula  vinte  e  seis  por  cento),  perfazendo  a  sua
mensalidade  a  importância  de  R$  754,50  (setecentos  e



cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), de acordo com
o previsto no contrato celebrado entre as partes.

Passo  a  analisar  se  o  reajuste  aplicado  pela  Unimed  João
Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  em  virtude  da
mudança de faixa etária da promovente (60 anos),  foi ilegal
e/ou abusivo.

As operadoras de saúde adotam modelo financeiro de regime
de  partição  simples.  Diluem  as  despesas  entre  os  diversos
beneficiários  para  formação  de  um  fundo  monetário  para
viabilizar a solvência do plano e o custeio de diversos serviços
de  assistência  à  saúde  utilizados  pelos  usuários,  como
consultas, cirurgias e internações hospitalares.

Pessoas  idosas  geram  mais  gastos,  em  regra,  também  mais
elevados,  do  que  os  jovens.  O  risco  assistencial  aumenta
consideravelmente.  Estabelecido  o  modelo  de  mútuo  dos
riscos  a  serem suportados  pelas  operadoras,  para  manter  o
equilíbrio  financeiro  do  plano,  foram  estabelecidos  preços
fracionados em faixas etárias para que tanto os jovens como
os idosos possam pagar preços compatíveis com seus perfis de
utilização  dos  serviços  médicos  e  hospitalares.  A  lei  só
permite  a  diferenciação  entre  usuários  por  categorias  em
função da idade, por faixas etárias.

Os  gastos  de  tratamento  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.
Nesse  sentido,  no  julgamento  do  Resp  1.568.244,  o  STJ
afirmou que os custos das operadoras com segurados idosos
são até sete vezes maiores do que com os demais segurados, o
que dá azo à adequação feita para equilibrar as prestações de
acordo com a faixa etária.

Com efeito, "tal fato não é discriminatório, pois não se está
onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas por
demandar  mais  do  serviço  ofertado"(AgRg  no  REsp  nº
1.315.668/SP,  Rel.  para  acórdão  Ministro  João  Otávio  de
Noronha, DJe 14/4/2015).

É que a norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto
do  Idoso)  apenas  inibe  o  reajuste  que  consubstanciar
discriminação  desproporcional  ao  idoso,  ou seja,  o  reajuste
baseado  no  simples  fato  de  a  pessoa  ser  idosa,  sem



pertinência  alguma  com  o  incremento  do  risco  assistencial
acobertado pelo contrato.

Assim, diante do mutualismo e para trazer maior equilíbrio
financeiro ao plano, foram estabelecidos preços fracionados
em faixas etárias para que tanto os jovens quanto os idosos
pagassem  um  valor  compatível  com  os  seus  perfis  de
utilização dos serviços médico-hospitalares. 

Diante do acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.568.244-RJ, de Relatoria
do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, no que diz respeito
aos reajustes por alteração de faixa etária nos planos de saúde
e  assistência  individuais  ou  familiares  (Tema 952),  decidiu
pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos de
saúde  conforme  a  faixa  etária  do  usuário,  desde  que  haja
previsão contratual e que os percentuais sejam razoáveis, in
verbis:

“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 tenra idade suportassem parte dos custos gerados



pelos  mais  velhos,  originando,  assim,  subsídios  cruzados
(mecanismo do community ratingmodificado). 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, 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.”  (STJ  –
Resp 1568244/RJ  -  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
19/12/2016) 

Da  leitura  atenta  do  julgado  acima  ementado,  os  critérios
estabelecidos foram: a) se há previsão contratual expressa; b)
se houve a observância  das normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e c) se os percentuais de reajuste
foram aplicados de modo desarrazoado ou aleatório.

Analisando o caso concreto, mais especificamente o contrato
de prestação de serviços médicos (fls.  33/34),  verifico que o
mesmo foi assinado em 11/08/2000 e prevê, expressamente no
item 10.2, os aumentos percentuais em razão da mudança de
faixa etária:

Alteração de Idade Aumentos 
Percentuais



De 17 para 18 anos +42,00%

De 29 para 30 anos +08,20%

De 39 para 40 anos +25,40%

De 49 para 50 anos +74,70%

De 59 para 60 anos +43,26%

De 69 para 70 anos +24,43%

Verifico que no mês de novembro de 2012, a empresa de plano
de saúde, em virtude da autora ter completado 60 (sessenta)
anos  de  idade,  aumentou  a  mensalidade  da  mesma  no
patamar de 43,26%  (quarenta e três vírgula vinte e seis por
cento), passando de R$ 526,43 (quinhentos e vinte e seis reais
e  quarenta  e  seis  centavos)  para  o  valor  de  R$  754,50
(setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Diante da previsão contratual acima exposta, entendo que é
permitido  sim  a  empresa  de  plano  de  saúde  aumentar  a
mensalidade  em  virtude  da  mudança  de  faixa  etária  pela
consumidora,  entretanto  se  faz  necessária  a  verificação  se
houve abusividade no valor  da  majoração ou se  os  valores
aplicados foram aleatórios. 

Ficou estabelecido na decisão do Recurso Repetitivo do STJ
(Resp  1568244/RJ),  quais  são  os  critérios  a  serem  adotados
para  se  verificar  essa  abusividade,  dependendo  da  data  da
assinatura do contrato, in verbis:

“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  nº9.656/1998,  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.”

Nesse  contexto,  verifica-se  que,  para  fins  de  aferição  da
abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde
fundado  na  mudança  de  faixa  etária  do  beneficiário,  há  a
necessidade  de  análise  do  caso  concreto,  mais
especificamente, se “não foram 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”.

O  contrato  entre  a  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de
Trabalho Médico e a Sra. Maria de Fátima de Mendonça Melo
fora  celebrado  em  11/08/2000,  sendo  assim  se  enquadra  na
alínea ‘b’, que abrange os contratos celebrados entre o ano de
1999 e 2003. 

Analisando detidamente o caso em comento, observo que o
contrato está,  parcialmente,  de acordo com o previsto nessa
regra, já que prevê sete faixas etárias, entretanto a empresa de
saúde  não  apresentou o  valor  cobrado para  os  usuários  na
faixa de 0 a 17 anos,  assim não se consegue averiguar se o
reajuste de 43,26% está em conformidade com a resolução.

Por outro lado, o STJ também decidiu que ”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”.

No caso em tela, entendo que o reajuste no patamar de 43,26%
não  é  razoável,  uma  vez  que  o  recorrente  não  apresentou
cálculo atuarial,  para justificar o aumento nesse patamar. A
empresa apenas apresentou um valor aleatório, que onera em
demasia a consumidora e poderá,  de forma discriminatória,



impossibilitar a permanência da recorrida no plano, o que é
inadmissível e deve ser vedado pela justiça.

Não  se  pode  admitir  que  sejam  aplicados  percentuais
desarrazoados  ou aleatórios  que,  concretamente e  sem base
atuarial  idônea,  onerem  excessivamente  o  consumidor  ou
discriminem o idoso.

A Jurisprudência Pátria entende no mesmo sentido:

“REVISIONAL DE CONTRATO -  Plano de  saúde - Reajuste
por faixa etária - Contrato antigo e não adaptado - Procedência
-  Cláusula  de  reajuste  declarada  nula  -  Insurgência  da ré  -
Alegação de que a cláusula contratual deve ser respeitada e
que não  há  afronta  ao  Estatuto  do  Idoso -  Descabimento  -
Inexistência  de  qualquer    cálculo     atuarial   a  demonstrar  a
pertinência do reajuste - Inteligência do REsp nº 1.568.244/RJ,
recurso  repetitivo  -  RECURSO  NÃO  PROVIDO.”  (TJSP  –
0000998-56.2010.8.26.0506 – 17/01/2018)

“PLANO  DE  SAÚDE  -  Devolução  de  diferenças,  pagas  a
maior  -  Prescrição  ânua  -  Inadmissibilidade  -  Relação  de
consumo  -  Prazo  decenal  -  Exegese  do  art.  205,  do  CC  -
Reajuste por faixa etária - Inexistência de justificativa (cálculo
atuarial),  demonstrando,  satisfatoriamente,  o  aumento  da
sinistralidade  -  Percentuais  de  reajuste  injustificados  -
Incidência do Estatuto do Idoso - Inteligência, em reforço, do
art.  15,  §  3º,  da Lei nº  9.656/98 -  Decisão mantida -  Recurso
desprovido.” (TJSP – 1016241-23.2014.8.26.0008 – 13/11/2015)

 
Por esse motivo, adotando-se critério de razoabilidade, para
essa  faixa  etária  (60  anos),  por  equidade,  e  para  efeito  de
integração do contrato, declara-se abusivo o reajuste aplicado,
devendo  essa  cláusula  10.2  do  contrato  ser,  realmente,
declarada nula, conforme fez constar o magistrado a quo na
sua decisão.

Por  sua  vez,  no  que  concerne  ao  pleito  da  promovente  no
sentido da devolução em dobro dos valores  indevidamente
cobrados e  pagos,  entendo que esta somente  se  dá quando
comprovada a má-fé do credor. No caso, embora se reconheça
a abusividade do aumento, não se pode negar sua previsão no
pacto, daí porque não há que se falar em má-fé da operadora
de planos de saúde.



Sobre o tema, registro os seguintes precedentes:

“PLANO DE SAÚDE Pedido de declaração de nulidade de cláusula
contratual  fundamentado  em  discriminação  etária  vedada  pelo
Estatuto do Idoso, cumulado com pedido de devolução em dobro de
parcelas  pagas  e  indenização  por  dano  moral  Ocorrência  de
abusividade  Vedação  ao  reajuste  com  fundamento  etário  para  o
idoso  Ofensa  à  Lei  n.  10.741/03  aplicável  aos  contratos  de  trato
sucessivo  Devolução  dos  valores  pagos  na  forma  simples  e  não
dobrada Recurso parcialmente provido”.2

“DIREITO  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  POR
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO
COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I -  A jurisprudência
das  Turmas  que  compõem  a  Segunda  Seção  do  STJ  é  firme  no
sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo  único,  do  CDC,  pressupõe  tanto  a  existência  de
pagamento  indevido  quanto  a  má-fé  do  credor.  II  -  No  caso,  a
iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde,
com  base  na  alteração  da  faixa  etária,  encontra-se  amparada  em
cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até
ser  declarada  nula,  gozava  de  presunção  de  legalidade,  não
havendo  razão,  portanto,  para  se  concluir  que  a  conduta  da
administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso
Especial provido”.3 

À luz disso, tem-se a falta de comprovação, in casu, da má-fé
da  Unimed,  posto  que  a  simples  excessividade  de
determinadas  cobranças  não  é  bastante,  por  si  só,  à
configuração  da  má-fé  da  instituição,  a  qual  não  pode  ser
presumida ou destituída de prova. Nestas linhas, a cobrança
indevida  ora  evidenciada  não  ostenta  uma  má-fé  clara,
mormente porque prevista no instrumento contratual.

Portanto,  naquilo  que  se  refere  ao  pleito  de  repetição  do
indébito, creio que a devolução dos valores deve ocorrer na
forma simples, e não em dobro como consta na sentença de
primeiro  grau.  Assim,  deve-se  devolver,  de  forma  simples,
todo valor pago a maior a partir da mensalidade do mês de
novembro de 2012.

Deve-se ressaltar, por fim, que o reajuste anual aplicado na
mensalidade da recorrida, no patamar de 7,93%  (sete vírgula
noventa e três por cento), no mês de agosto de 2012, deve ser
mantido,  já  que  este  aumento  é  totalmente  cabível  e

2 TJSP - APL 61592920098260394 SP – Rel. Des. Milton Carvalho – 4ª C. de Direito Privado – j. 02/02/2012 – DJ 10/02/2012.
3 STJ - REsp 871.825/RJ - Rel. Min. Sidnei Beneti – T3 – j. 12/08/2010 - DJe 23/08/2010.



autorizado, inclusive, pela ANS – Agência Nacional de Saúde.
O aumento ilegal é apenas aquele imposto em razão da idade
da consumidora, o qual só foi aplicado no mês de novembro
de 2012, no patamar de 43,26% (quarenta e três vírgula vinte e
seis por cento).

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro
na Jurisprudência  dominante do Colendo STJ e do Egrégio
TJPB,  rejeito  a  preliminar   e,  no  mérito,  dou  provimento
parcial  ao recurso apelatório,  para apenas determinar que a
restituição do indébito seja na forma simples, mantendo-se os
demais termos da sentença.”.

Exsurge, pois, de seu exame, que a decisão enfrentara a lide sob
todos  os  aspectos,  dando-lhe  a  solução  que  a  jurisprudência  tem  apontado,  não
havendo omissão no julgado, o que desautoriza o acolhimento dos aclaratórios. 

Portanto, tenho que esta não é a via correta para se rediscutir a
matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada. Nesse
diapasão, afigura-se salutar aduzir que a motivação contrária ao interesse da parte ou
mesmo omissa em relação a pontos ou artigo considerados relevantes ao recorrente não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. Neste sentido, o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS
FUNDAMENTOS DO  JULGADO  -  CONTRADIÇÃO  OU ERRO
DE FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I
e II, do CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não
se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão embargada.4

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício
de integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável,
é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”(STJ -  EDcl  no MS 13692 /  DF – Rel.  Min.
Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

4 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. 18/12/2009.



A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


