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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1003057-57.2015.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada SOLANGE 

DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 4ª 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 

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E 

TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 29 de setembro de 2016.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N° 37668

APELAÇÃO Nº 1003057-57.2015.8.26.0010

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADA: SOLANGE DE ALMEIDA

MM. JUIZ PROLATOR: DR. CARLOS ANTONIO DA COSTA

Apelação - Plano coletivo de saúde  Autora aposentada que 
pretende discutir a legalidade do reajuste do plano, que importou 
a majoração da mensalidade de R$ 386,13 para R$1.019,97, com 
desconto de 50% - Procedência parcial do pedido  Recurso da ré 

 Hipótese em que o novo valor informado resultou de tratativas 
mantidas com a estipulante (TAM Linhas Aéreas), sendo que a 
agência reguladora não limita o índice de reajuste anual, 
delegando à coletividade contratante o poder de barganha junto à 
operadora do plano  Caso concreto em que a autora contava 
com 54 anos de idade, tendo recém ingressando na faixa etária 
em que prevista a majoração da mensalidade  Ausência de 
ilicitude no aumento do plano  Advento de nova contratação, 
com a fixação da mensalidade em R$ 612,27, o que foi aceito pelo 
magistrado - Provimento para julgar improcedente a ação.

Vistos.

SOLANGE DE ALMEIDA ajuizou ação revisional de 

contrato cumulada com repetição de indébito contra AMIL ASSISTÊNCIA 

MÉDICA INTERNACIONAL S.A., alegando que é aposentada e beneficiária do 

contrato coletivo de plano de saúde firmado com a estipulante TAM Linhas 

Aéreas S/A e a requerida. Alegou que até março/2015 pagou a mensalidade no 

valor de R$ 386,13, contudo, recebeu o boleto de abril/2015 no valor de R$ 

1.019,97, com desconto de R$ 509,99, muito provavelmente em razão das 
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negociações realizadas com a seguradora e a estipulante no mês de outubro 

de 2014. Afirmou que tal aumento importou num reajuste de 164,15%, tendo 

recebido um comunicado da ré, datado de 1º.4.2015, em que foi informada a 

alteração do valor da mensalidade por força de um novo aditivo contratual. 

Apesar de conseguir pagar duas mensalidades no valor majorado, reputou 

abusiva a importância cobrada, pelo que requereu a concessão da liminar para 

redução da mensalidade para o valor de R$ 423,39, que decorre da aplicação 

do reajuste permitido pela ANS aos planos individuais, de 9,65%; a declaração 

da abusividade do aumento e a condenação da requerida a pagar em dobro o 

excesso cobrado, perfazendo a quantia de R$ 346,40. Juntou documentos (fls. 

20/49).

À fl. 52 foi concedida a liminar.

Contestação e documentos às fls. 64/170, em que a ré 

afirmou que o reajuste impugnado está em conformidade com a sinistralidade 

verificada no período e que ao contrato empresarial não podem ser aplicados 

os índices publicados pela ANS. Aduziu que a demandante deverá absorver a 

parte que cabia à ex-empregadora, que é legítimo o reajuste em razão de 

mudança de faixa etária, e que conforme correspondência acostada aos autos 

repactuou com a ex-empregadora os preços da mensalidade segundo as faixas 

etárias, vigentes a partir de abril/2015, não tendo praticado qualquer 

abusividade, ausente justificativa para a devolução em dobro, pugnando pela 

improcedência da ação. Réplica às fls. 175/177.

Às fls. 178/253 a requerida informou que a empresa TAM 

rescindiu o contrato coletivo de plano de saúde em outubro/2015, pactuando 

um novo contrato, pelo qual foi gerado à autora o boleto no valor de R$ 612,27, 

relativo à sua faixa etária (54 anos).
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A sentença de fls. 261/264 julgou procedente, em parte, a 

ação para declarar abusivo o reajuste, tornando definitiva a liminar, fixando o 

valor da mensalidade como sendo de R$ 612,27, com base na tabela do novo 

contrato, datado de outubro/2015; condenando a AMIL a restituir à autora os 

valores pagos a maior, atualizados monetariamente pela tabela do TJSP a 

partir de abril e maio de 2015, com juros de mora legais (12% ao ano) a partir 

da citação (setembro de 2015), além do pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

Apela a requerida às fls. 272/286, reafirmando a legalidade 

do reajuste por se tratar de um plano de saúde empresarial, aditado com a 

empregadora mediante aprovação de nova tabela, o que foi informado à autora, 

sendo que no mesmo ano a requerente completou 54 anos, tendo sido aplicado 

o reajuste por mudança de faixa etária. Aduziu que o reajuste também se deu 

pela sinistralidade de todo o grupo, não sendo possível a incidência do índice 

da ANS para contratos individuais, e que o contrato firmado com a TAM fora 

rescindido em outubro/2015, momento em que foi estabelecida uma nova 

tabela. Argumenta que o juiz reconheceu a legalidade desta nova pactuação, 

tanto que autorizou que de outubro/2015 em diante fosse cobrada a 

mensalidade de R$ 612,27, todavia, reputou ilegal a tabela anterior, pelo qual 

foi cobrada a mensalidade de R$ 1.019,97, sendo certo que base a legal de 

ambas é a mesma: o acordo pactuado entre os contratantes, sem a aplicação 

do índice para contratos individuais. Ao final, postulou a improcedência da 

demanda, reconhecendo a validade da tabela que à época estipulava o valor 

de R$ 1.019,97, de abril/2015 a setembro/2015. Contrarrazões às fls. 292/295.

É o relatório.
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De início, cumpre registrar que a sentença foi publicada 

ainda na vigência do Código de Processo Civil/1973 (22.1.2016, fl. 265), sendo, 

portanto, o presente recurso regido por aquele Diploma Legal, por força do que 

dispõe o art. 14 do CPC/2015, litteris: “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será 

aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 

Passando à questão de fundo, verifica-se que a celeuma 

teve início quando a mensalidade da apelada sofreu um aumento de R$ 386,13 

(março/2015), para R$ 1.019,97, com desconto de R$ 509,99 (abril/2015), o 

que motivou o ajuizamento da demanda, em que postulou o reajuste pelos 

índices permitidos pela ANS para os planos individuais (9,65%). 

Ocorre que tanto a AMIL quanto a estipulante TAM 

estavam, desde novembro/2014 (conforme correspondência enviada pelo 

seguradora, fls. 168/170), em tratativas para o reajuste anual do plano pelo 

“preço médio” ou por “preços de por faixas etárias”, sendo que no mês de abril 

de 2015 (fl. 03) foram informadas aos beneficiários as alterações estipuladas 

entre as partes contratantes. 

E, em se tratando de plano de saúde coletivo, não há 

percentual previamente fixado pela ANS, devendo a operadora apenas informar 

o reajuste anual aplicado, o qual poderá ser livremente negociado com a 

contratante, nos termos do art. 8º, da Resolução Normativa n° 128/2006, da 

Diretoria Colegiada da ANS, in verbis:

“Art 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos 

coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da 

celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em 
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até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução 

Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos  DIPRO.”

Da mesma forma, o § 2° do art. 35-E, da Lei n° 9.656/98, 

estabelece como necessária a aprovação do percentual de reajuste anual pela 

ANS apenas nos contratos individuais, nos seguintes termos: 

Art. 35-E.  A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os 

contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:  (...)  § 2o  Nos contratos 

individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 

independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das 

contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS”.  destacamos.

Assim, nos casos de planos coletivos, delega-se à 

coletividade contratante o poder de barganha junto à operadora, não sendo 

adequado limitar os reajustes monetários anuais de acordo com o estabelecido 

pela ANS para planos individuais. Sob a perspectiva da função social do 

contrato, a alteração da forma de reajuste anual para um índice que não reflete 

os custos das operadoras poderia impossibilitar a manutenção do sistema de 

saúde suplementar, prejudicando todos os consumidores brasileiros que 

participam deste mercado.

Logo, não há falar em abusividade dos reajustes efetuados 

pela ré, ainda que em percentuais superiores aos índices fixados pela ANS 

para os planos de saúde individuais, porquanto avençado diretamente com a 

estipulante, ex-empregadora da apelada, a quem deve ser oferecido o plano 

nos mesmos moldes daqueles funcionários na ativa, com a assunção do 

pagamento integral, nos termos da Resolução 279/11 mencionada na carta 

enviada à apelada. O aumento inclusive foi previamente informado, tendo sido 
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concedido um desconto de 50% no valor das duas primeiras mensalidades 

(abril e junho de 2015). 

Importante observar que o recente entendimento do C. 

STJ assegura a possibilidade de as operadoras alterarem a contribuição devida 

pelo antigo funcionário para evitar a falência do sistema:

“(...) É assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde 

coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde 

que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações 

promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver 

que custear.” (AgRg no REsp 1535352/SP, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJe 07.3.2016)  destacamos.

“(...) 1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao 

aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o 

direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de 

que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 

integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar 

conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-

empregadora tiver que custear. 2. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura 

assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o 

estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da 

ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao 

idoso.” (AgRg no AREsp 558918/SP, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, DJe 22.10.2015)  destacamos.

Outrossim, impende observar que o caso concreto 

apresenta uma particularidade: a recorrida, como afirmado na exordial, contava 

com 54 anos de idade, ingressando, portanto, na penúltima das faixas etárias 
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que permitem a majoração da mensalidade, o que por certo contribuiu para o 

aumento impugnado.

Não resta dúvida de que a idade do consumidor é fator 

objetivo que aumenta de modo significativo o risco de internações e despesas 

médicas, o que altera a equação econômica e o equilíbrio do contrato. Logo, o 

cálculo atuarial, que pauta o sinalagma de todo plano de saúde, pode ser 

recomposto tão logo atinja o segurado determinada idade. Tal cláusula é ínsita 

a contrato oneroso, aleatório e de trato sucessivo, tanto que o C. STJ não veda 

o reajuste pela mudança de faixa etária:

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança 

de faixa é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais  

desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso, e seja 

observado o princípio da boa-fé objetiva" (EDcl no AREsp 194.601/RJ, Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 09.9.2014).

Portanto, considerando o reajuste anual pactuado entre a 

AMIL e a TAM, previamente comunicado à autora, assim como a mudança da 

faixa etária, não há como reputar abusivo o aumento verificado de abril a 

setembro de 2015, sendo certo, como dito anteriormente, que nos meses de 

abril e de junho de 2015 o valor efetivamente pago pela apelada o valor de R$ 

509,99 (e não R$ 1.019,97, em razão do desconto de 50%).

Por fim, observa-se que em outubro/2015 a recorrente e a 

estipulante decidiram rescindir o contrato então vigente, estabelecendo novas 

condições de contratação e novos valores para cada uma das faixas etárias, 

pelas quais aos beneficiários na faixa etária de 54 a 58 anos de idade seria 
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cobrada mensalidade de R$ 612,27 (fl.180). 

Aludida contraprestação, como afirmado pela recorrente, foi 

livremente pactuada com a estipulante, sendo resultado das negociações que 

se seguiram ao longo do ano de 2015, e aceita pelo magistrado na sentença, 

no momento em que fixou a mensalidade a ser paga a partir de outubro/2015 

neste valor.  

Em razão de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso 

para julgar improcedente a ação.

Por força do que se decidiu, ficam invertidos os ônus da 

sucumbência, observada a gratuidade deferida à autora (fl. 58).

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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