DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

7ª Defensoria Pública de Criciúma

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA COMARCA DE
CRICIÚMA/SC.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, vem,
com o devido acatamento, por intermédio do Defensor Público subscritor, perante V.
Excelência, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 134, 205, 206 e 208, todos da
Constituição Federal; artigo 1º, inciso II, c/c o artigo 5º, inciso II, ambos da Lei nº
7.347/85; artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 80/1994 e artigo 4º, inciso VII,
da Lei Complementar Estadual nº 575/2012, propor a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
Em face de ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 11.867.361/0001-56, com endereço na Rua Marechal Deodoro, nº
382, Centro, Criciúma/SC, CEP 88801-110, endereço eletrônico desconhecido, pelos
fatos e fundamentos que passa a expor:
RELATÓRIO:
A Defensoria Pública, instituição essencial à justiça, tem por fundamento
constitucional a promoção da assistência jurídica integral aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Nessa toada, o órgão foi procurado pela Sra. Sandra Ines de Maria
Perdona, tendo esta afirmado que era usuária do plano de saúde administrado pela
demandada e que havia ocorrido aumento abusivo das mensalidades, bem como
iminente novo aumento em face da troca de faixa.
Constatado o abuso e tomadas as providências necessárias para
resguardar os interesses da assistida, diante da possibilidade de que os referidos
aumentos estariam incidindo sobre os demais usuários do plano de saúde, a
reclamação inicial foi recebida também como notícia de fato, sendo determinada a
instauração do Procedimento de Assistência Coletiva nº 03/2019/7ªDPE.
Devidamente autuado, determinou-se a expedição de ofício à Associação
de Saúde São José para que, no prazo de 15 dias, prestassem os seguintes
esclarecimentos:
- Foi aplicada a todos os usuários do plano de saúde a
cumulação de reajustes fixada para os anos de 2018 e 2019?
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Em caso positivo, deverá informar a quantidade de contratos que
tiveram a cumulação de reajustes e os motivos para tanto.
- Foi aplicada a outros usuários do plano de saúde não
regulamentados (antigos) reajuste quando da troca de faixa
etária para os 70 anos? Em caso positivo, deverão ser
discriminados: a) a quantidade de contratos afetados; b) o valor
do reajuste aplicado e; c) a previsão contratual do índice
eventualmente aplicado.
Sobreveio resposta da demandada informando que: a) foi aplicado o
reajuste a todos os usuários e; b) o aumento pela troca de faixa etária aos 70 anos
seria baseado em Termo de Ajustamento de Conduta no Inquérito Civil nº
06.2015.00007098-8.
Embora tenha a demandada informado que aplicou a cumulação de
reajustes a todos os usuários, somente informou uma pequena parcela destes, muito
embora a solicitação encaminhada não havia feito qualquer restrição, ou seja,
pretendia-se ter conhecimento daqueles com contratos antigos, intermediários e
novos na mesma situação.
Na sequência, foi expedido ofício ao Ministério Pública requisitando o
encaminhamento de cópia do inquérito civil anteriormente mencionado, o que foi
prontamente atendido.
Dessa forma, entendendo a Defensoria Pública pela impossibilidade de
aplicação de reajuste anual em patamar superior ao permitido pela ANS e pelo
aumento abusivo por troca de faixa nos contratos antigos, não restou alternativa senão
o ajuizamento da presente.
DA LEGITIMIDADE ATIVA:
Inicialmente, cabe esclarecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública do
Estado de Santa Catarina para o ajuizamento da presente demanda.
Nessa toada, convém destacar que a Constituição Federal, ao elencar a
Defensoria Pública como uma das funções essenciais à justiça, já demonstrava ter
destinado à referida instituição a utilização de todos os instrumentos jurídicos
disponíveis para salvaguarda dos interesses das pessoas em situação de
necessidade, conforme leciona o artigo 134, in verbis:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do
Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe
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inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício
da advocacia fora das atribuições institucionais.
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e
do Distrito Federal.
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no
que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta
Constituição Federal.

Na sequência, visando organizar a Defensoria Pública da União e
prescrever normas gerais para a organização nos Estados e no Distrito Federal, foi
editada a Lei Complementar Federal nº 80/1994 que, dentre outras situações,
estabeleceu a defesa dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais
homogêneos como uma das suas funções institucionais. Nesse sentido:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos
ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (grifei);

No mesmo sentido é o disposto na Lei Complementar Estadual nº 575/2012
e que instituiu a Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina.
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, a serem
exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, nos termos
do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras:
VII - promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes
de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (grifei);

Assim, a norma contida nos dispositivos legais acima colacionados reforçou
a possibilidade de tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
na medida em que ficou determinado que cabe à Defensoria Pública promover ação
civil pública para salvaguardar tais direitos.
Por fim, a Lei nº 7.347/85, reguladora da ação civil pública, com alteração
realizada pela Lei nº 11.448/2007, passou a prever expressamente a Defensoria
Pública como legitimada para a sua propositura, conforme se verifica em seu artigo
5º, inciso II, in verbis:
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:
II - a Defensoria Pública;
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Entretanto, não bastassem todas as disposições elencando a Defensoria
Pública como órgão legitimado à propositura da ação civil pública, foi necessária a
intervenção do Supremo Tribunal Federal para que, finalmente, fosse encerrada essa
discussão, tendo assim referido o Tribunal ao decidir pela improcedência da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3943:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985,
ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE
INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E
DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA
PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL.
ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO
PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA
NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV,
LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA
PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
07/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015
PUBLIC 06-08-2015 - grifei)

No mesmo sentido, o Recurso Extraordinário nº 733433:
EMENTA Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública.
Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em
defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição
Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II,
da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do
art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as
modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09.
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto
que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da
legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário.
Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade
para a propositura de ação civil pública que vise a promover a
tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam
titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
04/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 - grifei)

Dessa forma, não se tem qualquer dúvida de que a Defensoria Pública é
legitimada para o ajuizamento da ação civil pública, ainda que os efeitos da decisão
possam extrapolar o das pessoas necessitadas, sendo imperioso destacar o voto do
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Ministro Relator Dias Tóffoli no arresto acima: “A Defensoria tem legitimidade ativa
para propor ação civil pública na defesa dos hipossuficientes mesmo quando
extrapolar direitos ou interesses por ela tutelados”.
Assim, considerando a presença de pessoas em condição de
hipossuficiência e vulnerabilidade (idoso) entre os afetados pela conduta da
demandada, não resta qualquer dúvida quanto a legitimidade da Defensoria Pública
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Dos tipos de contrato de plano de saúde.
Inicialmente, Excelência, necessário referir que os planos de saúde
individuais podem ser divididos em três tipos: antigos; intermediários ou; novos.
São considerados novos aqueles planos de saúde firmados após a entrada
em vigor do Estatuto do Idoso, ou seja, posteriores a 01.01.2004. Já os planos
intermediários são aqueles firmados após a vigência da Lei nº 9.656/98, mas antes do
Estatuto do Idoso. Por fim, são considerados antigos aqueles planos contratados
antes da vigência da Lei nº 9.656/98.
No caso dos autos, conforme posteriormente será exposto, em um primeiro
momento serão abordadas todas as modalidades de plano de saúde e, por fim,
sustentada abusividade exclusivamente nos aumentos ocorridos nos planos de saúde
antigos.
Estabelecida tal premissa, passa-se a análise dos pedidos a seguir.
Da impossibilidade da cumulação de reajustes anuais.
Inicialmente, entende a Defensoria Pública ser ilegal a cumulação de
reajustes realizada pela demandada nos contratos que administra, cumulando os
aumentos máximos possíveis para os anos de 2018 e 2019.
Com relação aos contratos novos e aos intermediários, estabelece o artigo
4º, inciso XVII, da Lei nº 9.961/2000 que é atribuição da Agência Nacional de Saúde
Suplementar autorizar eventuais reajustes das contribuições pecuniárias nos planos
privados de assistência à saúde.
Art. 4o Compete à ANS:
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias
dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da
Fazenda;

Dessa forma, a ANS expediu a Resolução Normativa nº 171/2008, que
assim estabelece em seu artigo 8º:
Art. 8º O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS para
as contraprestações pecuniárias dos planos tratados no artigo 2º, será
publicado no Diário Oficial da União e na página da ANS na internet,
após aprovação da Diretoria Colegiada da ANS.
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Parágrafo único. Os valores relativos às franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em percentual superior
ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária. (grifei)

Para os contratos anteriores a 01.01.1999 e não adaptados à Lei nº
9.656/98, a orientação é a mesma, ou seja, somente serão admitidos reajustes no
patamar definido pela agência reguladora para o respectivo ano, conforme dispõe o
artigo 12 da Resolução nº 171/2008 da ANS:
Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência suplementar à saúde contratados até 1º de
janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo.
§ 1º Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá
ser aplicado o disposto no contrato, desde que contenha o
índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e
demonstração das variações consideradas no cálculo do
reajuste.
§ 2º Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente
o índice de preços a ser utilizado para reajustes das
contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao
critério de apuração e demonstração das variações consideradas no
cálculo do reajuste, deverá ser adotado percentual limitado ao
reajuste estipulado pela ANS, de acordo com esta Resolução.
(grifei)

Assim, excetuando-se os planos de saúde antigos, é possível concluir que
os reajustes anuais dos demais contratos somente poderão sofrer reajuste em seus
valores até o limite máximo estabelecido pela ANS anualmente.
E, caso não exista cláusula específica nos contratos antigos estabelecendo
o patamar de reajuste, a mesma orientação acima também deve ser seguida para
estes contratos.
No caso em apreço, ante a inexistência de cláusula contratual
estabelecendo o valor da variação ou o critério para tanto nos planos antigos,
eventuais reajustes devem ser limitados à determinação do respectivo órgão
regulador.
Sendo assim, passa-se a analisar a situação encontrada nos planos de
saúde administrados pela demandada.
Como é possível perceber, tanto pelas informações trazidas na notícia de
fato que originou a instauração do Procedimento de Assistência Coletiva quanto pelo
ofício encaminhado pela demandada (Ofício/GER/nº96/2019), no corrente ano foi
aplicada a cumulação de reajustes possíveis dos anos de 2018 e 2019 a todos os
usuários do plano.
Muito embora não tenha a parte demandada juntado a informação completa
quanto a incidência de aplicação, uma vez que apenas informou a quantidade de
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usuários do plano antigo atingidos enquanto que o ofício encaminhado pela
Defensoria Pública não fez tal restrição, a tese sustentada pode ser confirmada.
Nessa toada, a justificativa apresentada pela demandada para tamanho
aumento da mensalidade foi de que no ano de 2018 não houve reajuste dos preços,
tendo, portanto, cumulado o reajuste de 2019 com o do ano anterior.
Contudo, tal providência não pode ser realizada.
Nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece
anualmente um patamar máximo de reajuste que pode ser aplicado aos contratos
individuais de plano de saúde. Assim, entende-se que, embora exista limitação quanto
ao valor máximo, não há necessidade ou obrigatoriedade de reajuste, cabendo ao
administrador do plano de saúde avaliar sobre a conveniência de aplica-lo ou não.
Esse é o disposto no artigo 1º da Resolução Normativa nº 441/2018 da
ANS:
Art. 1º O cálculo do Índice Máximo de Reajuste Anual das
Contraprestações Pecuniárias dos Planos Privados de
Assistência à saúde, Individuais ou Familiares (IRPI), médicohospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido
contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, obedecerão ao disposto nesta Resolução.
(grifei)

Não bastasse isso, o artigo 8º, parágrafo único da mesma resolução
impede EXPRESSAMENTE a incidência de reajuste superior ao autorizado pela ANS
naquele ano.
Logo, em entendo não ser caso de aplicação em determinado ano, não é
possível acrescentar tais valores no ano seguinte.
Esse é o caso dos autos, pois, como se observa da documentação que
acompanha a presente, justificou-se o significativo aumento da mensalidade em razão
da cumulação de reajustes, uma vez que os valores não teriam sido reajustados no
ano de 2018.
Contudo, não tendo a parte ré realizado reajuste dos planos individuais no
ano de 2018, não lhe pode ser possibilitada a cumulação com o reajuste máximo
possível para o ano de 2019, ainda mais levando-se em conta a expressa vedação da
respectiva agência reguladora.
Dessa forma, somente pode ser aplicado o reajuste máximo fixado para o
ano de 2019 (7,35%), razão pela qual TODOS os contratos de plano de saúde da
demandada (antigos, intermediários e novos) devem ter os seus valores readequados,
excluindo-se do cálculo a incidência do reajuste que seria possível no ano de 2018.
Da impossibilidade de reajuste de faixa etária.
Por fim, necessária a intervenção do juízo para se impossibilitar os
abusivos aumentos pretendidos pela demandada no que diz respeito aos contratos de
plano de saúde antigo.
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Isso porque, conforme ofício encaminhado à Defensoria Pública, informou
a demandada que os reajustes por troca de faixa etária aos 50, 60 e 70 anos sofreriam,
respectivamente, reajustes de 35,02%, 77,48% e 52,61%.
No que diz respeito ao reajuste por faixa etária, ainda que se entenda pela
possibilidade de estabelecer faixa de aumento após os 60 anos de idade para os
planos antigos, eventual acréscimo deve seguir uma série de regras.
De início, há que se consignar que eventual acréscimo de valor decorrente
da mudança de faixa nos planos antigos deve estar previsto expressamente no
contrato, conforme determina a Súmula Normativa nº 03 da ANS em seu item 1:
1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa
etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS
as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da
previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do
art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998; (grifei)

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que há somente a determinação
das faixas etárias (Cláusula 9ª, item 3.3, “a”, “b” e “c”), mas nada relacionado a
eventual variação que deverá ser empregada.
Ainda, não há qualquer explicação razoável e de acordo com o
entendimento dominante pela administradora do plano de saúde sobre quais foram os
critérios adotados para se chegar ao referido valor.
E mais, chegou-se ao absurdo de referir em comunicação encaminhada a
um dos usuários que “caso não haja pronunciamento até o dia 15.11.2019 o reajuste
será automaticamente aplicado”.
Ora, Excelência, o trecho em destaque representa, inclusive, a ciência por
parte da demandada de que o aumento por ela pretendido é abusivo, posto que, além
de inexistir qualquer cláusula contratual fixando o montante de aumento, não foi
explicado qual o critério adotado para se chegar ao abusivo valor.
Nessa toada, deve ser considerado nulo o aumento abusivo pretendido
pela demandada, em observância ao disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (grifei)

Sobre o reajuste de plano de saúde antigos, assim se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça no Resp. nº 1.568.244/RJ analisado em sede recurso
repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
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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
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 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,
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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.
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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 - grifei)

Conforme se observa do trecho destacado, estabeleceu o Superior Tribunal
de Justiça que somente poderá ocorrer aumento por troca de faixa etária em caso de
expressa previsão contratual e observadas as disposições do diploma consumerista.
No caso dos autos, além da inexistência de cláusula fixando o patamar de
aumento pela troca de faixa etária, o aumento comunicado pela demandada é
manifestamente abusivo, uma vez, a partir dos 50 anos de idade do usuário, incidirá
um aumento total de mais de 160%.
De outra banda, Excelência, ainda que tal situação tenha sido analisada
pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Civil de nº 06.2015.00007098-8 e
realizado Termo de Ajustamento de Conduta nos moldes pretendidos pela
demandada, entende a Defensoria Pública que os reajustes aplicados não possuem
razoabilidade e não são respaldados por cálculos idôneos.
Antes de analisar os fundamentos utilizados no inquérito civil, cabe registrar
que, embora devidamente termo de compromisso em inquérito civil por um dos
colegitimados, é possível a rediscussão do assunto pelos demais legitimados.
Nesse sentido, lecionam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo
Andrade (Interesses difusos e coletivos esquematizados, Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2011, p.202):
“Desde que o termo de compromisso seja apto à tutela do bem jurídico
a cuja proteção se destina, sua celebração torna desnecessário o
ajuizamento de uma ação civil pública. Nesse caso, faltaria interesse
de agir para a promoção da ação civil pública não apenas ao
compromissário, como também a qualquer outro colegitimado.
Não obstante, é possível que um determinado termo de
compromisso não seja suficiente ou válido para o resguardo do
interesse transindividual por ele visado. Nessa hipótese, não se
pode extrair do fato de um dos legitimados haver tomado o
compromisso de ajustamento de conduta a conclusão de que os
demais legitimados estejam vinculados aos termos desse acordo.
Lembre-se que os órgãos públicos legitimados à celebração do
compromisso não são os detentores dos interesses transindividuais,
mas meros ‘portadores adequados’ desses interesses.” (grifei)

Isso porque, com todo respeito ao representante do Ministério Público
responsável pelo caso, não é possível se admitir os absurdos reajustes pretendidos
com base na precária justificativa apresentado ao órgão ministerial, não estando,
portanto, os interesses dos consumidores adequadamente tutelados no que diz
respeito aos percentuais de reajuste por troca de faixa etária relativamente aos planos
antigos.
Ora, Excelência, a justificativa apresentada pela demandada é de que o
somatório de todas as faixas etárias do plano antigo (0 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a
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69 anos e; acima de 70 anos) seria um pouco inferior ao somatório de todas as faixas
etárias estabelecidas pela atual legislação.
Em primeiro lugar, não pode ser uma situação complexa e que tem
influência na vida de centenas de pessoas, muitas delas hipossuficientes, resolvida
com base em mero cálculo aritmético utilizado para justificar o aumento abusivo.
Veja-se que foi opção da demandada, antes da lei nº 9.656/98, estabelecer
que uma das faixas etárias iria dos 0 aos 49 anos enquanto que a referida legislação
trouxe, a título de exemplo, sete faixas etárias até a referida idade.
Assim, se ao estabelecer faixa etária no plano antigo entendeu a parte
demandada que não seria necessária qualquer alteração de faixa até os 49 anos de
idade, não pode, passados mais de 20 anos de contratação, pretender aproveitar-se
da boa-fé dos contratantes e exigir a aplicação de reajuste abusivo.
Ainda, Excelência, a partir dos 49 anos de idade, os planos de saúde novos
têm um aumento total no montante de 84,755%, enquanto que para os planos antigos
se pretende um aumento total de 165,11%, ou seja, quase o DOBRO daquele cobrado
atualmente.
Não bastasse isso, como já mencionado no aresto anteriormente
colacionado (REsp 1568244/RJ), no caso dos planos de saúde antigos e que não
tenham previsão expressa do percentual de aumento por troca de faixa, é necessária
a realização de cálculos atuariais para se chegar a um valor razoável de aumento.
Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA, MAS AUTORIZOU A MAJORAÇÃO SEGUNDO
REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS (PLANO COLETIVO) ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE SOBRE OS CRITÉRIOS DO
REAJUSTE AUTORIZADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
TÉCNICOS PARA JUSTIFICAR OS REAJUSTES - ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO (TEMA
952) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE CÁLCULO ATUARIAL A
SER REALIZADO POR PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPATIBILIDADE
COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL - PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51, INCISO II DA LEI 9.099/95 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. O Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp n. 1.568.244/RJ,
julgado em 14/12/2016 - Tema 952), consolidou entendimento quanto
à legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, fixando os
seguintes critérios: "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
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ou discriminem o idoso." (TJ-SC - ED: 08002176020118240008
Blumenau 0800217-60.2011.8.24.0008, Relator: Jeferson Isidoro
Mafra, Data de Julgamento: 24/06/2019, Segunda Turma de Recursos
– Blumenau - grifei)

Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública o reconhecimento da
nulidade dos aumentos pretendidos em face da evidente abusividade e ausência de
cálculo atuarial idôneo, determinando-se à demandada que se abstenha de promover
qualquer acréscimo pela troca de faixa etária nos contratos de plano de saúde antigo
que não tenham previsão expressa nesse sentido.
Caso Vossa Excelência entenda que é caso de aumento da mensalidade
por faixa etária, requer seja este limitado ao patamar máximo definido pela ANS para
o ano de 2019, qual seja, em 7,35%.
Da compensação dos valores cobrados a maior.
Como consequência da redução das mensalidades pleiteada nos tópicos
anteriores, necessária a compensação de todos os valores cobrados a maior dos
usuários de plano de saúde da demandada.
Sendo assim, requer a Defensoria Pública sejam os valores cobrados a
maior compensados nas mensalidades vindouras, através de cálculo específico e
discriminado encaminhado a cada um dos usuários.
Dano moral coletivo.
A tutela à moral da personalidade é descrita no art. 5º, inciso V e X, da
Constituição Federal, que dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;

Com status supralegal, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 678/02,
extrai-se da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), no art. 11:
1 – Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao
reconhecimento da dignidade. 2 – Ninguém pode ser objeto de
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua
família, bem de ofensa ilegais à sua honra ou reputação. 3 – Toda
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pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais
ofensas.

Na legislação infraconstitucional, a proteção a moral faz parte do Código
Civil, mais precisamente, no artigo 186, ao positivar que “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Sabe-se que o dano moral é um dano a direito da personalidade, e pode
ser conceituado como o dano a direito da personalidade suportado por alguém, sendo
entendimento pacífico pela possibilidade de verificação também quando se tratar de
pessoa jurídica quando constatada ofensa à honra objetiva.
Sobre o assunto, ensina o doutrinar Carlos Roberto Gonçalves em sua
obra:
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade,
como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc.,
como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação.” (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 3 ed.
Ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 359).

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem
juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor - sensação
A respeito do assunto, leciona Rui Stoco:
Qualquer ação ou omissão que se traduza em manifestação de
preconceito ou discriminação e que exponha a pessoa ao ridículo, à
exclusão, que lhe cause vergonha, dor, sofrimento, angústia e tenha
força para atingir a sua honra, subsuma-se no art. 5º, X, da CF e na
cláusula geral do neminem laedere do art. 186 do CC, convertendo-se
em ilícito civil e dando ensejo à reparação. (Rui Stoco - Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência- 8ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1991).

Superado essa premissa, passou-se a entender que, além da violação aos
direitos da personalidade de determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, seria
necessário estender o alcance das suas disposições, de modo que também deve-se
tutelar o sofrimento causado à própria coletividade, utilizando-se como base a efetiva
proteção coletiva pretendida pelo novo ordenamento processual civil.
Nessa toada, pode-se elencar como configuradoras de dano moral coletivo
ações relacionadas aos danos ambientais, desrespeito ao direito do consumidor,
ofensa à determinada comunidade, dentre outras situações.
Carlos Alberto Bittar Filho assim define o dano ambiental (BITTAR FILHO,
Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Disponível
em http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf):
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(...) O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma
dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano
moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio
valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente
considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do
ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu
a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara
do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova
da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da
violação (damnum in re ipsa).

Sobre a verificação do dano moral coletivo, refere André de Carvalho
Ramos (Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. Revista dos Tribunais. Revista de
Direito do Consumidor, São Paulo, n. 25, jan./mar. 1998. p. 80-98):
(...) é preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado
pelas agressões aos interesses transindividuais. Afeta-se a boaimagem da proteção legal a estes direitos e afeta-se a tranqüilidade
do cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a lei do mais forte
impera. (...) Tal intranqüilidade e sentimento de desapreço gerado
pelos danos coletivos, justamente por serem indivisíveis, acarretam
lesão moral que também deve ser reparada coletivamente. Ou será
que alguém duvida que o cidadão brasileiro, a cada notícia de lesão a
seus direitos não se vê desprestigiado e ofendido no seu sentimento
de pertencer a uma comunidade séria, onde as leis são cumpridas? A
expressão popular ‘o Brasil é assim mesmo’ deveria sensibilizar todos
os operadores do Direito sobre a urgência na reparação do dano moral
coletivo

Ademais, a jurisprudência também vem reconhecendo a caracterização de
danos morais em face de lesão aos direitos da coletividade. Nesse sentido, é o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REQUISITOS - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES
DE
ESCADAS
PARA
ATENDIMENTO
MEDIDA
DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO FIXAÇÃO PROPORCIONAL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do
Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização por
danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto
coletivamente. II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses
dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso
que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os
limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir
verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes
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na ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie. III - Não é
razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de
locomoção, seja pela idade, seja por deficiência física, ou por causa
transitória, à situação desgastante de subir lances de escadas, exatos
23 degraus, em agência bancária que possui plena capacidade e
condições de propiciar melhor forma de atendimento a tais
consumidores. IV - Indenização moral coletiva fixada de forma
proporcional e razoável ao dano, no importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). V - Impõe-se reconhecer que não se admite
recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo
recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados. VI - Recurso especial improvido. (REsp 1221756/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/02/2012, DJe 10/02/2012)

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não destoa desse
entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. IRREGULARIDADE
NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO, ELABORAÇÃO, PREPARO,
CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DO FRIGORÍFICO RÉU. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA.
ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ALMEJANDO
A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS CONSTATADOS NA
PROPRIEDADE DOS DEMANDADOS EM DECORRÊNCIA DAS
ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS. OBJETO QUE NÃO
COINCIDE COM O DISCUTIDO NESTE FEITO. EXEGESE DO ART.
301, § 3º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. CONTINÊNCIA.
TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO)
ENTRE AS AÇÕES NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS.
PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. INFRAÇÃO QUE SE
APRESENTA
INCONTROVERSA
E
EVIDENCIADA
POR
DOCUMENTOS ACOSTADOS AO CADERNO PROCESSUAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE DEMONSTRASSE A
IMPROPRIEDADE DOS ALIMENTOS PARA INGESTÃO. RESERVA
DE PARTE DOS PRODUTOS APREENDIDOS QUE FOI RETIRADA
DO LOCAL PELO PRÓPRIO APELANTE. ART. 18, § 6º, II, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOS EM
DESACORDO
COM
NORMAS
REGULAMENTARES
DE
FABRICAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO
E
APRESENTAÇÃO.
IMPROPRIEDADE PARA CONSUMO DOS PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
FABRICADOS/PRODUZIDOS
EM
CONDIÇÕES
PRECÁRIAS DE ABATE E DE COMERCIALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DEVER DE CONDUTA. INDISCUTÍVEL AFRONTA À DIGNIDADE E
À SAÚDE DOS CONSUMIDORES, BEM COMO À SEGURANÇA DAS
RELAÇÕES CONSUMERISTAS. DANO MORAL COLETIVO
CONFIGURADO. CARÁTER TRANSINDIVIDUAL QUE DISPENSA
PROVA DE ABALO PSÍQUICO CONCRETO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM. VALOR QUE DEVE SER FIXADO, SOLIDARIAMENTE,
EM R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), CORRIGIDO DESDE O
Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina
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ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E ACRESCIDO DE JUROS
DE MORA DESDE A DATA DA INFRAÇÃO (SÚMULA 54 DO STJ).
VERBA A SER DESTINADA AO FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE
BENS LESADOS - FRBL (ART. 13 DA LEI FEDERAL N. 7347/1985)
INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 15.694/2011. SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 000614237.2011.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Stanley da Silva Braga,
Sexta Câmara de Direito Civil, j. 13-03-2018).

Conforme se observa na presente demanda coletiva, a parte ré vem,
indevidamente, impondo um reajustamento das mensalidades de plano de saúde em
face dos seus usuários em patamares superior ao máximo permitido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar, bem como pela troca de faixa etária sem qualquer
razoabilidade e apresentação de cálculo idôneo.
Sendo assim, a referida conduta representa evidente ofensa causadora de
dano moral coletivo aos consumidores afetados pela indevida cobrança, pois,
valendo-se a parte demandada do desconhecimento da abusividade dos aumentos
por parte de inúmeros afetados ou, até mesmo, pela pequena diferença em alguns
casos e o desinteresse em movimentar o Judiciário por diminuta quantia, acaba a
demandada por auferir lucro superior ao que lhe era devido.
No mais, a responsabilidade é nítida, posto que decorrente de conduta
dolosamente dirigida à cobrança de valores abusivamente superiores àqueles
realmente devidos.
Nesse sentido, recente decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ADI 1931. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 35-E
DA LEI Nº 9656 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO À
NORMA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS
IDOSAS. CONDUTA IRREGULAR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
REAJUSTES ILEGAIS EFETUADOS PELAS OPERADORAS DE
PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS
REAJUSTES. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO
EM DOBRO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO.
1 -A Lei da Ação Civil Pública e a Lei da Ação Popular integram o
microssistema processual coletivo. Portanto, apesar de a Lei nº
7347/85 não ter expressa previsão acerca da remessa oficial, aplicase nos casos de parcial procedência da ação, por analogia, o artigo
19, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), uma vez que referida
norma deve ser aplicada em todo o microssistema naquilo que for útil
aos interesses da sociedade. Nesse sentido é o entendimento
sedimentado do E. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a r. sentença
deve ser submetida ao reexame necessário.
2 - Trata-se de remessa oficial, tida por interposta, e de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Federal (fls. 1063/1079)
contra a r. sentença de fls. 1024/1031, com as modificações da
Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina
Fone: (48) 3403-1133

17

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

7ª Defensoria Pública de Criciúma

decisão de fls. 1057/1058, proferida pelo r. Juízo a quo, no bojo de
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, o qual
extinguiu o feito sem julgamento de mérito.
3 - A Ação Civil Pública foi proposta com o objetivo de tutelar os
interesses dos consumidores idosos, visando obstar reajustes e
repactuamento de contratos de seguro de saúde para pessoas com 60
anos ou mais e a anulação dos reajustes já efetuados com base no
artigo 35-E da Lei nº 9656/98. O Ministério Público Federal pleiteou
ainda a Nulidade da Súmula nº 03/2001 da ANS, bem como a
devolução em dobro dos valores ilicitamente cobrados pelas
operadoras Rés com base na repactuação autorizada pela Agência
Nacional de Saúde e a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos.
4 - O objeto da presente Ação Civil Pública difere do objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1931/DF. Essa ação civil pública visa
a condenação por danos morais e materiais diante da cobrança
inconstitucional de reajustes de mensalidades os planos de saúde
para pessoas com 60 anos ou mais, buscando reparar os danos
causados pela aplicação concreta de normas ilegais e
inconstitucionais. Por sua vez, a ADI é um instrumento de controle
abstrato de constitucionalidade que visa garantir a segurança e a
coerência da ordem jurídica.
5 - O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1931,
reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 35-E da Lei nº 9656,
afirmando que referido artigo violou a garantia de segurança jurídica,
interferindo no direito adquirido e ato jurídico perfeito.
6 - Diante disso, de rigor o exame do mérito da demanda quanto aos
pedidos de anulação dos reajustes já efetuados com fulcro no artigo
35-E, da Lei nº 9656, diante do reconhecimento da nulidade da Súmula
da ANS, bem como de devolução dos valores cobrados e de
condenação ao pagamento de danos morais coletivos, restando
prejudicado o pedido de não realização de novos reajustes e
repactuamento conforme o artigo 35-E, da Lei nº 9.656, diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade do referido artigo. Aplicação
da teoria da causa madura.
7 - Conforme consta nos autos, as empresas operadoras dos planos
de saúde, autorizadas pela ANS, com fulcro no artigo 35-E, da Lei nº
9.656, efetuaram a repactuação de clausulas de reajustes nos
contratos firmados há dez anos ou mais, com segurados de 60
(sessenta) anos ou mais, cujos contratos não previam clausula de
reajuste por faixa etária, estavam com insuficiência de informações ou
com informações obscuras.
8 - Com a conivência da ANS às práticas abusivas das operadoras de
plano de saúde através da súmula então combatida, a referida agência
promoveu o desrespeito ao princípio da boa-fé, o desequilíbrio
contratual e a prevalência da desinformação.
9 - As condutas adotadas pelos réus violaram frontalmente o artigo
230 da Constituição Federal e o artigo 46, da Lei nº 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor).
10 - Cumpre salientar, bem assim, que o reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma utilizada para fundamentar a ação dos
planos de assistência à saúde evidencia a ilegalidade dos reajustes
efetuados. Destaque-se, ainda, que no julgamento da ADI o Eminente
Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina
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Ministro Relator, Marco Aurélio, afirmou ser impróprio inserir nas
relações contratuais avençadas em regime legal específico novas
disposições, sequer previstas pelas partes quando da manifestação
de vontade
11 - Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou a leviandade, como determinam os
artigos 940 do Código de Processo Civil e 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie.
12 - Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização
de dano moral coletivo de rigor o seu acolhimento diante das
irregularidades praticadas pela ANS e pelas operadoras de plano de
saúde, as quais acarretaram danos a sociedade como um todo,
refletidos no reajuste abusivo das mensalidades pagas por
consumidores com 60 anos ou mais e com dez anos ou mais de plano.
Referidos fatos afetaram gravemente a credibilidade da Administração
Pública.
13 - Patente a responsabilidade dos réus diante do desprezo das
normas Constitucionais e do Código de Defesa de Consumidor,
principalmente quanto à proteção aos idosos, sendo claro que a
conduta da ANS, flagrantemente contraria a Constituição Federal,
colaborou com a inclusão de reajustes abusivos nos contratos de
plano de saúde. Aplicação do artigo 6º, do Código de Defesa do
Consumidor.
14 - Sentença reformada para reconhecer a nulidade dos
reajustes efetuados, com fulcro no artigo 35-E da Lei nº 9656,
pelas operadoras de planos de saúde e condenar os réus ao
pagamento de indenização por Dano Moral Coletivo no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, encaminhado o valor
ao fundo de recomposição dos interesses supraindividuais
lesados, conforme artigo 13 da Lei nº 7347/85.
15 - Remessa necessária e apelação parcialmente providas. (TRF 3ª
Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1505244 0006666-60.2002.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCELO SARAIVA, julgado em 21/02/2019, e-DJF3 Judicial 1
DATA:14/03/2019 - grifei)

Além do dano à coletividade, há que se destacar o caráter pedagógico da
condenação por ofensa moral coletiva, justamente para, reconhecendo a atuação
desconforme da demandada, a repreensão ora fixada seja capaz de impedir que as
cobranças abusivas aconteçam novamente, salvaguardando o interesse da
coletividade.
Portanto, demonstradas as ofensas praticadas pelo demandado aos
direitos da personalidade da coletividade, bem como a necessidade de atribuição de
caráter pedagógico ao caso retratado, a condenação da parte ao pagamento de
indenização por danos morais em sua modalidade coletiva é medida que se impõe.
DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE DEMANDADA:
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Diante da necessidade de apuração precisa sobre a quantidade de
consumidores afetados pela conduta da parte demandada, bem como pela incompleta
apresentação dos dados solicitados pela Defensoria Pública, necessária a aplicação
do disposto nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil para a solução dos
pedidos da presente demanda:
Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder.
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da
coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o
documento ou com a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que
o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Assim, passa a autora a comprovar o preenchimento dos requisitos
ensejadores do pedido de exibição de documentos em relação a exibição adiante
pretendida:
- Intimação da parte demandada para que informe se foi aplicada a
todos os usuários do plano de saúde (contratos antigos, intermediários e novos)
a cumulação de reajustes fixada para os anos de 2018 e 2019. Em caso positivo,
deverá informar a quantidade de contratos que tiveram a cumulação de
reajustes e os motivos para tanto.
A finalidade da prova é comprovar a quantidade de consumidores afetados
pela parte demandada, bem como os valores totais auferidos a maior. O documento
está na posse da parte demandada, pois é a administradora dos planos de saúde.
TUTELA DE URGÊNCIA:
Estabelece o artigo 12 da lei que regulamenta a ação civil pública que
poderá o magistrado conceder o mandado liminar, independente de justificação prévia
da parte contrária.
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada,
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o
conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das
turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do
ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida
desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina
Fone: (48) 3403-1133

20

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

7ª Defensoria Pública de Criciúma

Para tanto, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Código
de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, para que seja concedida a antecipação dos efeitos do
provimento final, imperiosa a demonstração a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito é comprovada pelos citados dispositivos acima
referidos, bem como pela própria regulamentação da Agência Nacional Saúde
Suplementar demonstrando que: a) não é possível reajuste anual em patamar superior
àquele fixado pela agência reguladora e; b) no caso dos planos antigos em que não
há previsão contratual quanto ao aumento pela troca de faixa etária, devem ser
aplicados reajustes razoáveis baseados em cálculo atuarial idôneo.
No caso em apreço, além do reajuste anual em patamar superior ao
permitido anteriormente exposto, o aumento pela troca de faixa etária nos planos
antigos é desproporcional e não está baseado em cálculo atuarial idôneo.
Assim, não há o que se discutir sobre o direito da parte autora.
O perigo de dano, de outra banda, é justificado pelo fato de que a operadora
do plano de saúde com o reajuste anual acima do permitido e pelo aumento abusivo
pela troca de faixa etária vem causando significativos danos aos consumidores que
mantem com ela relação jurídica, incluindo-se pessoas hipossuficientes e vulneráveis
(idosos).
Excelência, é inadmissível que se admita a manutenção os valores
abusivamente cobrados pela demandada até o final do processo, sob pena, até
mesmo, de prejuízo a diversas pessoas que contam com os valores cobrados em
excesso para as despesas do cotidiano e relacionadas à saúde.
Sendo assim, por restarem demonstrados os requisitos para tanto, requer
a autora o deferimento da tutela de urgência para determinar que a demandada:
- abstenha-se de promover, em todos os contratos a ela vinculados
(antigos, intermediários e novos), o reajuste anual para o ano de 2019 em patamar
superior ao permitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e;
- abstenha-se de promover o reajuste por troca de faixa etária nos contratos
denominados antigos que não tenham cláusula contratual com índice expresso até
que seja apresentado cálculo atuarial idôneo.
Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina
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DISPOSITIVO:
Pelo exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA requer:
a) o recebimento da presente e a concessão de liminar inaudita altera
parte, para que seja determinado à demandada, sob pena de multa a cada
negativa a ser fixada por Vossa Excelência, que:
- abstenha-se de promover, em todos os contratos a ela vinculados
(antigos, intermediários e novos), o reajuste anual para o ano de 2019 em patamar
superior ao permitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e;
- abstenha-se de promover o reajuste por troca de faixa etária nos contratos
denominados antigos que não tenham cláusula contratual com índice expresso até
que seja apresentado cálculo atuarial idôneo.
b) com a concessão da liminar, a obrigação da parte ré em veicular nos
jornais locais de maior circulação a informação de que estão cumprindo as
providências determinadas na alínea “a”;
c) a citação do réu, na pessoa do seu representante legal, para, querendo,
contestar o pedido, sob pena de revelia;
d) a oitiva do representante do Ministério Público que oficia perante esse
juízo;
e) ao final, a procedência dos pedidos expostos para:
- confirmar os efeitos da tutela de urgência requerida no pedido de alínea
“a”;
- reconhecer a ilegalidade do reajuste anual em patamar superior ao
permitido pela ANS, determinando-se à demandada que promova a adequação da
mensalidade de todos os contratos planos de saúde (antigos, intermediários e novos),
conforme fundamentação supra;
- reconhecer a nulidade do aumento pretendido pela troca de faixa etária,
nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
abstendo-se de promover o reajuste por troca de faixa etária nos contratos
denominados antigos que não tenham cláusula contratual com índice expresso até
que seja apresentado cálculo atuarial idôneo em liquidação de sentença;
- determinar à demandada que promova a devida compensação dos
valores cobrados a maior nas parcelas vindouras, conforme fundamentação supra;
- condenar a demandada ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos
morais coletivos, a serem destinados ao fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85;
f) a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina.
g) a isenção de custas e despesas judiciais.
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h) o deferimento da exibição de documentos em face da demandada
para que:
- informe se foi aplicada a todos os usuários do plano de saúde
(contratos antigos, intermediários e novos) a cumulação de reajustes fixada
para os anos de 2018 e 2019. Em caso positivo, deverá informar a quantidade de
contratos que tiveram a cumulação de reajustes e os motivos para tanto., sob
pena de aplicação do disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil
Protesta-se provar o alegado por todos os meios em direito admitido,
especialmente, a documental.
Por derradeiro, o Defensor Público signatário declara autênticas as cópias
reprográficas das peças que instruem a presente.
Atribui à causa o valor provisório de R$ 30.000,00.
Criciúma, 06 de dezembro de 2019.

FERNANDO MORSCH
Defensor Público
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