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APELAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  PLANO  DE
SAÚDE  C/C  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  EM
DOBRO  DOS  VALORES  INDEVIDAMENTE
COBRADOS. DESACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  E  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DA  MA-FÉ.  DANOS  MORAIS
DECORRENTES  DE  REAJUSTE  DE
MENSALIDADES  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA
ETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. 

- A restituição dos valores pagos a maior deverá ser
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na forma simples, conquanto o enunciado do art. 42,
do Código de Defesa do Consumidor, requer prova
de ma-fé.

- Não se constitui dano moral a situação pela qual o
promovente enfrentou ao ver majorada mensalidade
relativa  ao  plano  de  saúde  em  decorrência  de
mudança de faixa etária, ou de adaptação ao plano
antigo.

APELAÇÃO  DA  PARTE  PROMOVIDA.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  PLANO  DE
SAÚDE  C/C  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  INSURREIÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. MODIFICAÇÃO DO
PREÇO EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE IDADE.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL NA HIPÓTESE DE
ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.  RECURSO
ESPECIAL  Nº  1.568.244/RJ. SUBMISSÃO AO RITO
DE  RECURSO  REPETITIVO.  OBSERVÂNCIA
COGENTE. DESPROVIMENTO. 

- A teor das particularidades das relações contratuais
de consumo, as avenças havidas entre fornecedor de
serviço  e  consumidor  não  podem ser  analisadas  a
partir  do  vetusto  princípio  do pacta  sunt  servanda,
sendo  de  rigor  a  aplicação  da  boa-fé  e  da  função
social dos contratos.

- A abusividade excessiva no reajuste da mensalidade
do plano de saúde, em razão de mudança de faixa
etária,  impõe-se  a  observância  ao  estabelecido  no
Recurso  Especial  nº  1.568.244/RJ, respeitando-se  “o
estabelecido em cada contrato, respeitadas, contudo,
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as  normas  da  legislação  consumerista  e,  quanto  à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Agência
Nacional de Saúde – ANS".

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover os recursos.

João Fernandes Galvão e UNIMED JOÃO PESSOA
- Cooperativa de Trabalho Médico interpuseram APELAÇÕES contra a sentença, fls.
116/120, prolatada pelo Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital que,
nos autos da  Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Danos Morais,
emitiu pronunciamento, nos seguintes termos:

PELO EXPOSTO, pelo que dos autos consta,  julgo
parcialmente procedente o pedido inicial,  para: a)
reconhecer como abusiva a previsão contratual que
enseje  o  reajuste  do  plano  de  saúde  em  limites
abusivos  por  critério  de  faixa  etária,  tal  como
ocorrido  em  março/2012,  limitando-o  ao  índice
autorizado  pela  ANS  (7,69%);  b)  reconhecer  como
legal  o  reajuste  do  plano  de  20,59% (vinte  vírgula
cinquenta e nove por cento), ocorrido em maio/2012,
decorrente  da  adaptação  do  contrato  do  autor  aos
ditames  da  Lei  nº  9.656/98;  c)  condenar  a  ré  a
restituição  simples  dos  valores  indevidamente
exigidos,  em  razão  da  ilegalidade  reconhecida  no
item “a”,  corrigidos monetariamente pelo IGP-M a
contar da data de cada desembolso e acrescidos de
juros de mora legais (art.  406, CC) ao mês desde a
citação;  d)  não  reconhecer  a  existência  de  danos
morais,  ao  tempo em que  resolvo  o  processo  com
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exame de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código
de Processo Civil.

Em suas  razões,  João Fernandes Galvão  postula  a
reforma da decisão, defendendo que a cobrança indevida advinda de alteração na
idade do recorrente traz o direito à repetição do indébito, em dobro, à luz do art. 42,
do Código de Defesa do Consumidor, bem como danos morais, já que tal atitude é
vedada pelo Estatuto do Idoso.  

Contrarrazões,  requerendo,  a  um  só  tempo,  o
sobrestamento do feito e o afastamento dos danos morais e da repetição de indébito
perseguidas no reclamo do promovente, fls. 169/183.

A  UNIMED  JOÃO  PESSOA  -  Cooperativa  de
Trabalho  Médico,  por  seu  turno,  como  preliminar,  verberou  a  necessidade  de
sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral relativa ao
caso em apreço. No mérito, discorre sobre a legalidade dos reajustes e a necessidade
de adaptação do percentual aplicado, haja vista apenas se estar exigindo obrigação
previamente estabelecida no contrato firmado. Alega não haver vedação ao reajuste
em decorrência da mudança de faixa etária no Estatuto do Idoso, sendo proibido, tão
somente, ao seu entender, reajuste desarrazoado e discriminante. Aduz, ainda, que a
suspensão do reajuste em comento, ou até mesmo a sua diminuição, implicará em
desequilíbrio financeiro, resultando em prejuízo à apelante e reduzindo a qualidade
dos serviços prestados. 

 
Contrarrazões, no sentido de ratificar a abusividade

no reajuste no valor do plano decorrente de faixa etária, afrontando a codificação
consumerista, fls. 158/168.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação do  Dr.
José Raimundo de Lima, fls. 198/204, abstendo-se de lançar opinativo de mérito. 

É o RELATÓRIO.
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VOTO

João  Fernandes  Galvão  pretende  em  seu
inconformismo,  a  condenação  da  UNIMED  JOÃO  PESSOA  -  Cooperativa  de
Trabalho Médico -, em danos morais e repetição de indébito em dobro.

Não merece guarida tais pleitos.

Em  que  pese  ser  reconhecida  a  abusividade  do
reajuste  que  ultrapasse  percentual  da  Agência  Nacional  de  Saúde,  agiu
acertadamente o Magistrado a quo ao determinar a devolução, de modo simplificado,
das parcelas pagas anteriormente, não apenas pela exigência disposta no art. 42, da
Legislação Consumerista, abaixo reproduzido, a respeito da confirmação de má-fé da
empresa  de  saúde,  intitulada  como  ausência  de  engano  justificável,  mas  pelo
princípio que veda o enriquecimento ilícito.

No tema, proferiu o sentenciante à fl. 119:

Ressalte-se de que a repetição a ser considerada aqui
é a simples, tendo em vista que a parte demandada
entendia  o  devido  o  aumento  levado  a  efeito  na
forma pactuada, afastando-se indicativo de má-fé.

Eis o preceptivo legal mencionado: 

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou
ameaça.
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 - grifei.
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Acerca  do  dano  moral,  não  se  mostra  razoável  a
indenização  perseguida,  por  não  configurada  lesão  apta  receber  compensação
pecuniária.  In  casu,  não  se  cuida  de  negativa  de  procedimento  adequado para  o
tratamento de paciente, tampouco de negativação no cadastro de inadimplente, mas
de cobrança de mensalidade majorada por adaptação de contrato. 

Em si, a nulidade da cláusula não tem o condão de
provocar o dano extrapatrominial,  pois  embora  se  reconheçam como abusivas  as
cláusulas que motivaram o reajuste na mensalidade da parte autora, entendo que tal
fato não decorre de dolo ou culpa da parte demandada, mas de errônea interpretação
do contrato, objeto da ação, não alterando esse cenário o fato de ser vedada pelo
Estatuto do Idoso a atitude pela ré.

Na apelação remanescente, a UNIMED João Pessoa
-  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  postula  pela  suspensão  do  feito,  para,  em
sequência, defender a legalidade no aumento de mensalidade advinda de mudança
de faixa etária, sob pena de desequilíbrio contratual e por não violar o Estatuto do
Idoso.

De início, registro que a pretensão de sobrestamento
se encontra prejudicada, conquanto já houvera o julgamento do recurso paradigma
referido nas razões recursais. 

Em  seguida,  adianto  que  a  sentença  é  irretocável,
haja vista ter proferido julgamento nos moldes do estabelecido no Recurso Especial
nº 1.568.244/RJ.

Com efeito,  quanto  aos reajustes  das  mensalidades
dos planos de saúde, no pertinente à mudança por faixa etária, vige o entendimento,
consignado no predito Recurso Especial nº 1.568.244/RJ,  no sentido de que há de se
observar  o  estabelecido  em  cada  contrato,  respeitadas,  contudo,  as  normas  da
legislação consumerista  e,  quanto  à  validade formal  da  cláusula,  as  diretrizes  da
Agência Nacional de Saúde – ANS.
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A  propósito,  transcrevo  a  ementa  do  referido
precedente:

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
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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  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
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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,

Apelação Cível nº 0004309-33.2013.815.2001                                                                                                                         9



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
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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)

Assim,  nada  obstante,  em  via  de  princípio,  seja
válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa
etária do beneficiário, eis que, com o aumento da idade, presume-se o incremento do
risco, na hipótese, a empresa apelante deve atentar para o percentual adotado pela
ANS –  Agência  Nacional  de  Saúde,  de  modo  a  não  afrontar  as  diretrizes  legais
protetivas à parte consumidora hipossuficiente.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO  DE  SAÚDE.  TUTELA  DE  URGÊNCIA
CONCEDIDA  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA
DETERMINAR  A EXCLUSÃO  DE  REAJUSTE  NA
MENSALIDADE DA SEGURADA POR MOTIVO DE
MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  PERCENTUAL
ABUSIVO  E  NÃO  PREVISTO  EM  CONTRATO.
RECURSO  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.
Apesar  de  o  contrato  firmado  entre  as  partes  ser
anterior à vigência da  Lei nº 9.656/1998 (que dispõe
sobre  planos  e  seguros  privados  de  assistência  à
saúde) e, por isso, não estar vinculado às normas ali
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estabelecidas,  as  operadoras  de  saúde  continuam
obrigadas a elaborar regras contratuais claras, com a
menção  específica,  clara  e  transparente  dos
percentuais de aumento a serem aplicados em cada
mudança de faixa etária, bem como dos critérios para
reajuste,  além de observarem a  comutatividade do
contrato,  de  modo  a  fazer  frente  ao  princípio  da
informação  (art.  6º,  III,  do  CDC)  e  de  evitar  o
prejuízo  excessivo  do  consumidor,  permitindo  o
mínimo planejamento financeiro por parte deste, nos
moldes do código consumerista (arts. 39, V e X; e 51,
IV e X).  2.  Qualquer aumento na mensalidade de
plano de  saúde por  motivo de  mudança  de  faixa
etária  deve  estar  permeado  por  legítimo  fator
distintivo (a exemplo do incremento do fator risco
na relação securitária), sendo defesa a aplicação de
percentuais desarrazoados e aleatórios, que onerem
excessivamente  o  consumidor.  Isto  porque  tal
prática  fere  o  princípio  da  boa-fé  objetiva,  que
impõe comportamento ético, Leal e de cooperação
entre  os contratantes  nas fases  pré e pós pactual,
além  de  ir  de  encontro  à  própria  finalidade  do
contrato,  impondo  ao  segurado  desvantagem
excessiva. 3. Presentes os requisitos da probabilidade
do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (art. 300 do CPC/2015), de modo a
autorizar o deferimento parcial de tutela de urgência
no  processo  de  origem,  a  fim  de  determinar  a
exclusão  de  reajuste  no  percentual  de  165,86%  na
mensalidade do agravado, por motivo de mudança
de faixa etária. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJPE; AI 0012130-18.2016.8.17.0000; Quinta Câmara
Cível;  Rel.  Des.  José  Fernandes  de  Lemos;  Julg.
22/02/2017; DJEPE 13/03/2017) – destaquei.

Apelação Cível nº 0004309-33.2013.815.2001                                                                                                                         12

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20300&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart300
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CDC,%20art.%206&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CDCart6


Em  reforço,  face  a  incidência  das  disposições
trazidas pela legislação consumerista, bem como no sistema protetivo estabelecido no
Estatuto do Idoso, não deve ser considerada válida cláusula contratual que prevê
reajuste de mensalidade de plano de saúde calcada, exclusivamente, na mudança de
faixa  etária  do  consumidor,  tanto  que  o §3º,  o  art.  15,  desta  última  legislação
preconiza: “É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade” - negritei.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, não
havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AS
APELAÇÕES.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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