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Registro: 2012.0000548429

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nO 022170438.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARÍTIMA SAÚDE
SEGUROS SIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.". de conformidade com o voto do Relator. que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAETANO LAGRASTA (Presidente) e THEODURETO CAMARGO.

São Paulo, 17 de outubro de 2012

PEDRO DE ALCÂNTARA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

0221704-38.2007.8.26.0000

Apelante:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelado:
Comarca:
1a Instância:
Juiz:

Marítima Saúde Seguros S/ A
São Paulo -..Foro Central Cível-l0a
583.00.2007.221704-9/000000-000
José da Ponte Neto

Vara Cível

2.032

EMENTA. Plano de saúde. Ação civil pública julgada
improcedente. Descabido o reajuste de mensalidade por
mudança de faixa etária. Ao contrato, de trato sucessivo.
devem ser aplicados o Código de defesa do Consumidor e
Estatuto do Idoso. Critérios obscuros para aumento reajuste
de contrato de plano de saúde. Cláusulas abusivas. Ofensa
ao Código de Defesa do Consumidor. Apelação provida.

RELATÓRIO.
Apelação

interposta

por

Ministério

Público

do

Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 769/780, cujo relatório
adoto, que julgou improcedente a ação civil pública que move em face de
Marítima Saúde Seguros S/ A, tornando sem efeito a liminar concedida.
Em virtude de ter o Ministério Público sucumbido,
deixou de condená-lo ao pagamento

de custas e despesas processuais,

tendo em vista expressa disposição legal.
O apelante sustenta ter interesse de agir, uma vez
que a própria

apelada

admitiu

em contestação

que vem praticando

reajustes por faixa etária, superior aos 60 (sessenta) anos, mesmo após a
vigência da Lei n° 70.741/2003 em relação aos contratos antigos que não
foram alterados por adesão dos segurados à nova sistemática.
Alega não haver nenhuma comprovação de que os
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índices oficiais de reajuste são aplicados pela apelada, pois esta adotou e
impõe

aos seus segurados

um índice que ela própria

desenvolveu

e

controla, qual seja, unidade de serviço da marítima - USM.
O recurso, que é tempestivo,
respondido

foi recebido (fI. 808), e

(fls. 810/828).
A Douta Procuradoria

de Justiça, em manifestação

da Dra. Natália Aliende da Matta, opinou pelo integral provimento
recurso interposto

do

(fls. 833/847).

FUNDAMENTOS.
Consta da inicial que a empresa
indevido
maiores

nos contratos

de plano

de saúde

de 60 (sessenta) anos, levando

em USM (unidade
mensais

consumidor

com segurados
por faixa

que possibilita o aumento

dos

de plano de saúde da ré com 60(sessenta) anos ou

mais é ilegal, abusiva e discriminatória.

prêmios

firmados

em conta a mudança

etária. Afirmou que a cláusula contratual
custos dos usuários

ré aplica reajuste

Entendeu

de serviço marítima)
está em desacordo

em geral, e principalmente

trata de indexador

também que a fixação

como índice de reajuste

dos

com o sistema

de proteção

ao

ao consumidor

idoso, eis que se

não oficial, aleatório e indefinido.
A liminar pleiteada foi indeferida à fI. 280. Contra tal

decisão

foi interposto

provimento

agravo

de

instrumento,

ao qual

foi dado

pelo v. acórdão de fls. 759/761.
Em contestação a ré arguiu preliminarmente

falta de

interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de não fazer para os
contratos

celebrados

cumprindo
pedido

a partir do Estatuto do Idoso, eis que a ré já vem

determinação

de nulidade

da ANS nesse sentido; bem como, quanto ao

da cláusula contratual

de todo e qualquer

plano de
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saúde, eis que o autor está legitimado a defender apenas o interesse dos
idosos. No mérito, afirmou que as regras incidentes sobre contratos de
planos de saúde firmados

anteriormente

à Lei nO 9.656/98 possuem

regras diferenciadas, as quais foram devidamente aprovadas pela SUSEP.
Não deve prevalecer a r. sentença recorrida.
Os contratos envolvendo
trato sucessivo, renovando-se

planos de saúde são de

automaticamente,

pelo que sujeita suas

condições às modificações posteriores introduzidas

por novas leis, sem

que se possa alegar ofensa a ato jurídico perfeito.
Os segurados,

ao completarem

60 anos de idade,

passaram a ser considerados idosos na acepção legal (artigo 1° da Lei n°
10.741/2003), sendo aplicável ao caso, portanto, o Estatuto do Idoso, por
ser norma de ordem pública, que disciplina as relações jurídicas em
curso, especialmente contratos de trato sucessivo, como o presente.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:

"Estatuto
mensalidades

do Idoso - Planos de Saúde - Reajuste de

em razão de mudança de faixa etária - Vedação - Veda-se n

discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do artigo 15, parágrafo
terceiro, do Estatuto do Idoso, o que impede especificamentc

o reajuste das

mensalidades dos planos de saúde por mudança de faixa etária; tal vedação não
cnvolve,
garantidos

portanto,

os demais reajustes permitidos

cm lei, os quais ficam

às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a

nl1usividnde" (STJ - REsp nO989.380/RN - 3a T. - ReI. Min. Nancy AndrighiJ.06.11.2008

DJE 20.11.2008).
O reajuste em razão da mudança

da faixa etária

desrespeita o disposto no artigo 15, §. 3(',da Lei nO10.741/03, bem como o
artigo 15, parágrafo único, da Lei n° 9.656/98.
Este tema encontra-se sumulado no E. TJ/SP:

--
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Súmula 91 - Ainda que a avença tenha sido firmada an tes

da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3°, do Estatuto
do Idoso,

o

reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa

etária.
Nula a cláusula 12, itens 12.1 e 12.2 e subi tens 12.2.1
a 12.2.2, 12.3 e 12.4, bem como o subitem 8.1.2.1, do contrato de adesão
seguro marítima saúde individual
redigidos

de

compreensão

forma

confusa,

familiar (fls. 55/76), vez que foram
impossibilitando

ao

contratante

e controle dos reajustes a serem aplicados quando

da

mudança de faixa etária.
Nesse sentido já decidiu este E. TJ/SP:

"Plano de saúde. Pedido de Declaração de nulidade de
cláusula que estabelece critério de reajuste de contrato de plano de saúde
celebrado antes da vigência Lei 9.656/98. Procedência. É nula, nos termos do
artigo 51 do CDC, por onerosidade excessiva e por desequilfbrio contratual, a
cláusula que submete o reajuste do prêmio securitário a fórmula de variação que
impede a ciência prévia do consumidor dos seus encargos obrigacionais. Sentença
mantida

com determinação

do critério para reajuste" (Apelação Cível n°

486.307.4/1, ReI. Des .. Antônio Vilenilson, j. em 01.09.09)
Dessa forma, dou provimento ao recurso para:
a) condenar a ré a se abster de reajustar os valores
dos prêmios dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária
do segurado, a partir dos 60 (sessenta) anos de idade, e de reajustar os
contratos com base na USM vigente no plano contratado, seja para os
contratos em andamento,

bem como às avenças a serem celebradas no

futuro, sob pena de pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a incidir a cada cobrança em que houver descumprimento

do

agora decidido, sujeita à atualização monetária, a ser recolhida ao Fundo
do Idoso, previsto no artigo 84 do Estatuto do Idoso, ou, não havendo, ao

.
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Fundo Municipal de Assistência Social, ficando o recurso vinculado ao
atendimento
revertido

da pessoa idosa. Na falta de tais fundos, o valor será

ao Fundo Especial de Despesas de Reparação de Interesses

Difusos Lesados, previsto no art. 13 da Lei nO7.347/85 e regulamentado
pela Lei Estadual nO6.536/89.
b) declarar a nulidade da cláusula 12, itens 12.1 e
12.2 e sub itens 12.2.1 a 12.2.2, 12.3, 12.4 e subitem 8.1.2.1, das Condições
Gerais Seguro Marítima Saúde Individual

Familiar, retirando-os,

aditamento,

e abstendo-se

dos contratos em andamento,

por

de inseri-los

para os futuros, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais)

que

descumprimento

incidirá

para

ao decidido,

cada

contrato,

atual

sujeita à atualização

ou futuro,
monetária,

em
a ser

recolhida ao Fundo do Idoso, previsto no artigo 84 do Estatuto do Idoso,
ou, não havendo, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando o
recurso vinculado
fundos,

ao atendimento

o valor será revertido

da pessoa idosa. Na falta de tais

ao Fundo Especial de Despesas

de

Reparação de Interesses Difusos Lesados, previsto no art. 13 da Lei nO
7.347/85 e regulamentado

pela Lei Estadual n° 6.536/89.

c) condenar a ré à reparação dos danos patrimoniais
causados a centenas de usuários, dos quais foram reajustados os planos
de saúde em razão da mudança de faixa etária, e ainda com base em
índices de USM, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença.
Para fins de prequestionamento,
solução

da lide não passa necessariamente

observo

pela restante

que a

legislação

invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada

interpretação

à legislação invocada pelas partes. Não se faz

necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento
consagrada no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão

"
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de consulta,

que deva elaborar parecer sobre a implicação

de cada

dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma
vez encontrada a fundamentação necessária.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator

