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às práticas abusivas. Monografia (Bacharelado) – Faculdade de Direito,
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RESUMO

A presente monografia destina-se a tratar do problema inerente aos reajustes da
mensalidade dos planos de saúde dos idosos, ocorridos em razão da mudança da
faixa etária. Analisar-se-á, portanto, a legalidade da majoração do valor do prêmio
mensal com esteio no Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e,
principalmente, da Constituição Federal. No primeiro capítulo, discorre-se acerca dos
aspectos gerais do contrato de assistência suplementar à saúde, enfatizando-se a
sua natureza jurídica, o seu conceito e as suas principais características. Em
seguida, serão examinadas as espécies e regimes que poderá ser optados pelo
interessado. No segundo capítulo, encontram-se abordados os reajustes que podem
ser aplicados pelas empresas que lidam com os contratos de assistência
suplementar à saúde. A priori, examina-se as majorações aplicadas aos contratos de
plano de saúde dos idosos ao longo do tempo com esteio na mudança da faixa
etária. Após, no terceiro capítulo, procede-se à análise jurisprudencial acerca do
tema. Já o quarto capítulo, vislumbra-se as normas constitucionais e legais
transgredidas em face dos malfadados reajustes. Conclui-se no sentido de que a
autarquia federal reguladora e os demais instrumentos que compõe a Política
Nacional das Relações de Consumo devem atuar para combater o aludido reajuste.
Ademias, aponta-se pela incidência da cláusula geral de boa-fé objetiva e da função
social do contrato como meio de efetivar o equilíbrio da avença. Foram utilizados os
métodos hipotético-dedutivo, dialético e argumentativo, a linha critico-metodológica,
a investigação jurídico histórica, jurídico projetiva e prospectiva, bem como a
pesquisa exploratória bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES
ABUSIVOS – FAIXA ETÁRIA – CONSUMIDOR – IDOSO –
INCONSTITUCIONALIDADE –  BOA-FÉ OBJETIVA.
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ABSTRACT

The present monograph aims to address the inherent problem of the monthly
adjustment of the health plans of the elderly due to the change in the age group.
Therefore, it will be analyzed the legality of the increase of the value of the monthly
premium, based on the Consumer Defense Code, the Statute of the Elderly and,
especially, the Federal Constitution. In the first chapter, we discuss the general
aspects of the contract for supplementary health care, emphasizing its legal nature,
its concept and its main characteristics. Next, the species and schemes that may be
chosen by the interested party will be examined. In the second chapter, the
readjustments that can be applied by the companies dealing with health care
supplementary contracts are discussed. Initially, it examines the increases applied to
the contracts of health plan of the elderly over time with a focus on the change of the
age group. Afterwards, in the third chapter, the jurisprudential analysis is done on the
subject. In the fourth chapter, one can glimpse the constitutional and legal norms
transgressed in the face of ill-fated readjustments. It concludes that the federal
regulatory authority and the other instruments that make up the National Consumer
Relations Policy must act to counteract the aforementioned adjustment. In addition, it
is pointed out by the incidence of the general clause of objective good faith and of the
social function of the contract as a means of effecting the balance of the agreement.
The hypothetical-deductive, dialectical and argumentative methods were used, the
critical-methodological line, the historical, projective legal and prospective legal
research, as well as the exploratory bibliographic research.

KEY WORDS: CONTRACT - HEALTH PLAN - ABUSIVE REAJUSTMENTS - AGE
GROUP - CONSUMER - OLD - UNCONSTITUTIONAL - OBJECTIVE GOOD FAITH.



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................10

2 PLANOS DE SAÚDE: ASPECTOS GERAIS.........................................................12
2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS....................................................................15

2.2 ESPÉCIES DE PLANOS DE SAÚDE...................................................................19

2.2.1 De acordo com a segmentação......................................................................20
2.2.2 Com base no regime de contratação.............................................................22

3 REAJUSTES DAS MENSALIDADES DOS PLANOS DE SAÚDE COM ESTEIO
NA FAIXA ETÁRIA E A SITUAÇÃO DO IDOSO......................................................25
3.1 DISTINÇÃO COM OS DEMAIS REAJUSTES.....................................................26

3.2 CONTRATOS ANTERIORES À LEI FEDERAL 9.656/98....................................28

3.3 MAJORAÇÃO DOS PLANOS CELEBRADOS POSTERIORMENTE À LEI DOS

PLANOS DE SAÚDE E ANTES DO ESTATUTO DO IDOSO....................................32

3.4 CONTRATOS CELEBRADOS APÓS O ESTATUTO DO IDOSO.......................36

4 POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA......................38
4.1 O TEMA SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....................39

4.1.1 Entendimentos favoráveis aos reajustes etários.........................................40
4.1.2 Posicionamento contrários às majorações etárias......................................42
4.2  DECISÕES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS...............................................................45

4.2.1 Tribunais do Sul e Sudeste............................................................................46
4.2.2 Tribunais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste..............................................47

5 A NECESSÁRIA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO NA SAÚDE
SUPLEMENTAR DIANTE DOS AUMENTOS ARBITRÁRIOS.................................49
5.1 A HIPERVULNERABILIDADE DO USUÁRIO IDOSO.........................................50

5.2 DIREITO CONSTITUCIONAL DO IDOSO...........................................................53

5.3 O DIREITO BÁSICO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.......................................54

5.4 A CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA...................................................57

5.5 A ATUAÇÃO DA ANS E DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE

CONSUMO.................................................................................................................59



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................64

REFERÊNCIAS..........................................................................................................69



10

1 INTRODUÇÃO

Os planos de saúde têm desenvolvido uma importância significativa na

sociedade brasileira moderna e passaram a atender a um grande número de

pessoas, que sacrificam uma parte da sua renda mensal em prol de sua saúde,

principalmente em razão das más condições do atendimento médico ofertado pelo

Sistema Único de Saúde (SUS). Observa-se, entretanto, uma enorme quantidade de

usuários que, ao envelhecerem, vêem seus contratos subirem a valores absurdos, o

que levou à consolidação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em

julgamentos de demandas repetitivas.

Delimitou-se a presente problemática em analisar os reajustes de

mensalidade que são aplicados pelas empresas aos planos de saúde dos idosos,

com esteio na mudança da faixa etária e a imprescindível proteção desses usuários

à luz da Constituição Federal, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e do

Estatuto do Idoso.

A hipótese central desta investigação vincula-se à indagação se o problema

em epígrafe encontra-se em consonância com os princípios vetores da Lei n.

8.078/90, posto que o entendimento atual do STJ é no sentido da legalidade da

majoração do valor do prêmio mensal em razão da mudança da faixa etária pago

pelo consumidor idoso aos planos de saúde. Duas hipóteses secundárias são,

então, arregimentadas: a primeira voltada para a análise dos instrumentos judiciais e

extrajudiciais utilizados pelo Poder Público são capazes de inibir práticas abusivas

nos contratos de planos de saúde; e a segunda relaciona-se no modo de utilização

para o efetivo controle e fiscalização no setor.

A relevância social e jurídica, que justifica o presente trabalho de conclusão

de curso, se revela pela nefasta conduta dos planos de saúde, que se utilizam de

contratos de adesão para submeterem o consumidor idoso a aumentos arbitrários e

ilegais. O objetivo geral desta monografia é analisar, de forma crítica, as principais

práticas abusivas adotadas pelas empresas operadoras de plano de saúde e a

necessidade de repreensão de tais condutas por parte do Poder Público.

Quatro objetivos específicos foram delineados para que o trabalho fosse

desenvolvido: em primeiro plano, serão examinadas as normas jurídicas vigentes

acerca dos contratos de planos de saúde à luz da Constituição Federal, do Código

de Proteção e Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, bem como os
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trabalhos doutrinários, nacionais e alguns estrangeiros. O segundo objetivo consiste

em investigar, de forma crítica, a relação de consumo existente, os sujeitos que a

integram e o seu objeto, a fim de possibilitar a compreensão do problema. Constitui

também finalidade a análise das decisões exaradas sobre a temática, em especial, o

recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça em casos repetitivos, bem como

verificar a atuação do Poder Público para coibir as principais práticas abusivas

delimitadas na presente monografia. Por fim, pesquisar, criticamente, a produção

bibliográfica acerca do conteúdo e fundamentos.

Almejando-se organizar este trabalho em conformidade com os objetivos

propostos, dividiu-se a sua estrutura em quatro capítulos, a fim de melhor expor os

aspectos polêmicos que a compõem. No primeiro capítulo, tratar-se-á da relação de

natureza consumerista, oportunidade em que se esmiuçará o seu tradicional

conceito, características, os sujeitos que a compõem (consumidor e fornecedor), o

seu objeto e, ao final, a sua configuração como contrato de adesão. O segundo

capítulo abordará os tipos de reajustes que ocorrem nos contratos de planos de

saúde e a situação do idoso, na medida em que novos instrumentos legais são

inseridos na legislação brasileira.

No terceiro capítulo, analisar-se-á o entendimento prevalecente no Superior

Tribunal de Justiça e nos Tribunais de Justiça dos estados brasileiros, diante do

recente julgado de recurso repetitivo em relação aos problemas abordados no

capítulo anterior. O quarto e último capítulo, será utilizado para a proposição de

soluções, com o fito de que o problema arregimentado nesta monografia possa ser

concluído, bem como trata da atuação dos instrumentos que integram a Política

Nacional das Relações de Consumo, para que, realmente, haja a defesa do

consumidor idoso nos contratos de plano de saúde.

No que concerne aos métodos jurídicos, os modelos teóricos selecionados

foram o hipotético-dedutivo, dialético e argumentativo; quanto às linhas

metodológicas, seguiu-se a crítico-metodológica. Dentre os tipos genéricos de

investigação, segiu-se a jurídico histórica, a jurídico-projetiva e prospectiva, a fim de

buscar as soluções efetivas para as situações problemáticas apresentadas.

Realizou-se também pesquisa bibliográfica e documental, através de obras, e um

estudo doutrinário sobre o tema, artigos e decisões judiciais proferidas pelo Superior

Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios brasileiros.
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2 PLANOS DE SAÚDE: ASPECTOS GERAIS

A Constituição de 1998, ao assegurar, em seu artigo 196, o direito à saúde

como fundamental, autorizou expressamente a atuação da iniciativa privada na

prestação desse tipo de serviço, pelo que sua oferta, no Brasil, deriva de uma

combinação de dois sistemas: de um lado o público, universal e gratuito e do outro o

privado, de caráter supletivo1.

Observa-se que não se conseguiu estruturar o sistema público de saúde

brasileiro de forma estável. Isto porque uma das maiores dificuldades que se

enfrenta nessa área está relacionada à incorporação tecnológica que trouxe

significativa elevação de gastos em saúde, bem como ao crescimento demográfico

desigual e à pobreza2. Outro aspecto a considerar é o aumento da expectativa de

vida da população, que resulta em complexidades na compatibilização da

modelagem das políticas públicas diante das novas exigências da sociedade.

Assim, os planos de saúde têm se mostrado imprescindíveis na sociedade

brasileira moderna, principalmente em razão das más condições do atendimento

médico ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A quantidade de usuários na

assistência médica suplementar cresceu na ultima década principalmente em razão

da inserção da classe média da sociedade e das camadas menos abastardas da

população, que se esforçam em manter um plano privado. Segundo dados da

Agência Nacional de Saúde (ANS)3, houve um crescimento de cerca de 144 mil

beneficiários de planos de assistência médica e de 143,1 mil beneficiários em planos

exclusivamente odontológicos no Brasil entre os meses de fevereiro e março de

2017.

A Constituição Federal de 1998, o Código de Defesa e Proteção do

Consumidor e a Lei de Planos de Saúde trouxeram um aparato normativo

significativo ao ordenamento jurídico, instrumento de proteção e defesa do

consumidor usuário. Entretanto, mesmo diante dessas normas protetivas, e das do

Estatuto do Idoso, observa-se diversas cláusulas contratuais e práticas abusivas

1 GREGORI, Maria Estella. Planos de Saúde: A ótica da proteção do consumidor. 2. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.30-31 (Biblioteca do Consumidor v. 31).
2 Ibidem, p. 30.
3 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. Número de beneficiários cresce em fevereiro. Net, Rio de
Janeiro, mar. 2017. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/numeros-do-setor/3789-
numero-de-beneficiarios-de-planos-de-saude-cresce-em-fevereiro. Acesso em: 11 nov 2017.

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/numeros-do-setor/3789-
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destinadas a gerar lucros e vantagens desmedidas em detrimento dos direitos

desses consumidores.

Com efeito, muitos usuários celebram contratos de assistência suplementar e,

ao envelhecerem, vêem seus planos subirem a valores absurdos, muito acima do

teto estipulado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), conduta esta ilegal e

abusiva, que viola ainda os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da

confiança, norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, preleciona Marcelo Neves que a existência de percalços que

impeçam o idoso a continuar integrando o sistema de saúde levará à impossibilidade

de fruição plena de seu direito fundamental, causando uma ineficácia das garantias

asseguradas na Constituição brasileira “conduzindo-nos à uma constitucionalização

simbólica”.4 Cumpre, ainda, relatar que os serviços privados de assistência à saúde

estão submissos aos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre

concorrência e da defesa do consumidor. E mais que tudo, o serviço que se opera

neste mercado afeta um bem constitucionalmente indisponível: a vida.

A Lei 8.842/94 instituiu a Política Nacional do Idoso e considerou idosa a

pessoa com mais de sessenta anos, bem como definiu, posteriormente, a Lei

10.741/2003. A esse respeito, o art. 230 da Constituição Federal estabelece que a

família, o Estado e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas de maior idade,

garantindo o seu bem-estar e o direito à vida. Esses usuários são também

considerados hipervulneráveis, conforme determina o art. 4º, inciso I do Código de

Defesa do Consumidor, necessitando de uma proteção maior que os demais5.

A vulnerabilidade do consumidor idoso, de acordo com Bruno Miragem6, é

demonstrada pela diminuição da perda de determinadas aptidões física e intelectual

que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial e pela

necessidade e catividade em relação a determinados produtos ou serviços no

mercado, colocando-o numa relação de dependência em relação a seus

fornecedores.

4 NUNES, Marcelo. A Constituição Simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994, p. 161.
5 “Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo”
6 MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e
processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.60.
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O Código de Defesa do Consumidor considera como prática abusiva o

fornecimento de produtos ou serviços prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do

consumidor7. O Estatuto do Idoso passou, inclusive, a vedar sua discriminação nos

planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade para as

pessoas com a faixa etária igual ou superior a sessenta anos8. Ocorre que a sua

aplicação depende também no reconhecimento de sua eficácia aos contratos de

plano de saúde celebrados antes de sua vigência, tendo em vista que vários

contratos dessa natureza foram firmados antes do advento dessa lei, atingindo um

número significativo de pessoas.

Dispositivo semelhante já constava na Lei nº 9.656, de 05 de junho de 1998,

segundo o qual, para os contratos celebrados anteriormente á lei, seria necessária a

autorização prévia da ANS para se estabelecer variação na contraprestação

pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos. Em relação a este

dispositivo, a Confederação Nacional de Saúde – Hospitais, Estabelecimentos e

Serviços – CNS9 propôs uma Ação direta de Inconstitucionalidade a vários

dispositivos da Lei 9.656/98 e ainda se encontra pendente de julgamento.

Outro ponto a ser abordado é em relação ao reajuste abusivo da mensalidade

ou contraprestações dos planos de saúde coletivos. A esse respeito, o que se

observa é que as operadoras aumentam demasiadamente a mensalidade dos

usuários quando estes chegam à faixa etária dos sessenta anos. Esta prática

abusiva só pode ser desfeita se os consumidores ingressarem com uma ação

judicial, pois os contratos coletivos de plano de saúde não se limitam ao reajuste

anual indicado pela ANS.

A maioria das operadoras, segundo Cláudia Lima Marques10, não mais

ofertam contratos individuais e familiares, lidando apenas com os de natureza

coletiva, uma vez que são mais vantajosos, já que os reajustes não são ditados pela

ANS e a Lei nº 9.656/98 somente coíbe a rescisão unilateral para os planos

7 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A Proteção Constitucional do Consumidor. 2. ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 232.
8 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa-Fé Objetiva: uma abordagem crítica
sobre os reajustes abusivos. 2. ed. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 443.
9 Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: http://www.cns.org.br/. Acesso em: 11 de Nov de
2017.
10 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heneck. Visões sobre os planos de saúde privada
e o Código de Defesa do Consumidor. In: MARQUES, Cláudia Lima... [ET al.]. Saúde e
Responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008
(Biblioteca do Consumidor v. 36).

http://www.cns.org.br/
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individuais. Tal questão gera diversos impactos econômicos e sociais, visto que os

indivíduos, que não estejam vinculados a uma associação, fundação ou empresa

que contrate um plano coletivo, terão que fazer uso do Sistema Único de Saúde,

ocupando a vaga de quem realmente não tem condições de firmar um contrato

privado.

Feito esse sucinto panorama, antes de dar início ao estudo aprofundado das

práticas abusivas que envolvem os contratos de plano de saúde dos idosos,

compete realizar uma breve consideração acerca do conceito, natureza, objeto e

sujeitos dessa relação. Assim, o presente capítulo tem como principal objetivo

analisar, de modo geral, conceitos e características dos planos de saúde, bem como

o seu enquadramento como um contrato de adesão e, por último, serão explicadas

as espécies com base na segmentação e os regimes de contratação, sem, contudo,

adentrar ainda na problemática do idoso, que se iniciará em capítulo próprio.

2.1 PLANOS DE SAÚDE: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

Plano de Saúde é um serviço oferecido por operadoras, empresas privadas,

com o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. Nos termos do art. 1º, inciso

I, da Lei nº 9.656/98, os planos privados de assistência á saúde constituem

prestações continuadas de serviços a preços preestabelecidos que buscam garantir,

sem limite financeiro, a assistência à saúde dos contratantes, de acordo com os

tipos ou regimes de contratação.11

O legislador preferiu conceituar os sujeitos da relação consumeirista, bem

como seu objeto, ao invés de estabelecer um conceito fechado da relação12. Assim,

quanto aos sujeitos, tem-se a figura do usuário, como sendo todo aquele que

contrata com a operadora de seguro saúde com o intuito de ser destinatário final do

serviço ou como beneficiário. Nesse sentido, Cláudia Lima Marques13 assevera que

todo agente que de alguma forma realizasse a remuneração dos serviços da

assistência-saúde, a exemplo de beneficiários, contratantes, ou até pessoas

11 Sobre o tema, consultar: SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa-Fé Objetiva:
uma abordagem crítica sobre os reajustes abusivos. 2. ed. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM,
2010.
12 MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e
processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.81.
13 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 485.
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jurídicas que representem ou beneficiem seus empregados, associados ou

sindicalizados.

Já em relação aos fornecedores, o inciso II do referido art. 1º da Lei nº

9.656/98, esclarece que são consideradas como empresas de Plano de Saúde as

pessoas jurídicas de direito público que, constituídas sob a forma de sociedade civil

ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, operem produtos, serviços ou

contratos de assistência suplementar.

No que tange aos planos, cabe relatar que o seu objeto é a proteção à saúde

humana. No que concerne à natureza jurídica, a prestação de assistência à saúde

firmada entre fornecedor e consumidor se dá por meio de um negócio jurídico

denominado contrato de plano ou seguro-saúde14. Para Cláudia Lima Marques15, o

plano de saúde é um bom exemplo de um contrato cativo de longa duração a

envolver por muitos anos um fornecedor e um consumidor, sua família ou

beneficiários. Por sua vez, a Ministra Nancy Andrighi, em acórdão proferido, definiu

plano de assistência à saúde como um contrato de trato sucessivo, por prazo

indeterminado, que envolve a transferência onerosa de riscos e que possam afetar

futuramente a saúde do consumidor e seus dependentes, mediante a prestação de

serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, diretamente ou por meio

de rede credenciada, ou ainda pelo simples reembolso de despesas16.

Ainda segundo a referida Ministra, além da continuidade na prestação pela

operadora, o convívio ao longo de anos gera expectativas para o consumidor no

sentido da manutenção do equilíbrio econômico e da qualidade de serviços. Esse

vínculo de convivência e dependência, movido com a finalidade de alcançar

segurança e estabilidade, reduz o consumidor a uma posição de “cativo” do

fornecedor”.

Os contratos de plano de saúde são “contratos cativos de longa duração”17,

portanto, de trato sucessivo, o que significa que vigora por tempo indeterminado,

tendo em vista que envolvem um longo período de tempo de contratação  e convívio

14 GREGORI, Maria Estella. Planos de Saúde: A ótica da proteção do consumidor. 2. ed. rev. atual, e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010 (Biblioteca do Consumidor v. 31) p. 139.
15 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 398.
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 989.380-RN. Relatora: Ministra Nancy
Andrighi. Julgado em: 20 nov. 2008.
17 MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos
(Coords.) Saúde e responsabilidade: seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, p. 117 (Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13).
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reiterado entre as partes contratantes com a finalidade de assegurar tratamento ao

consumidor e ajudá-lo a suportar possíveis riscos.

Esses contratos são onerosos, posto que, para a prestação do serviço, é

necessária a contraprestação correspondente. Classifica-os também como

sinalagmáticos (também chamados de bilaterais ou de prestação correlata) e, nas

lições de Antônio Joaquim Fernandes Neto “são aqueles que uma obrigação é a

causa, a razão de ser, o pressuposto de outra, verificando-se interdependência

essencial entre as prestações”18.Essa contratação sinalagmática, portanto, gera

obrigações recíprocas, em que o consumidor se obriga a pagar periodicamente as

prestações pecuniárias e o fornecedor se compromete a assegurar a execução dos

serviços de natureza médica, hospitalar e odontológica contratados quando o

consumidor deles necessitar.

Ademais, trata-se de uma relação que quase sempre se firma mediante um

contrato de adesão, padronizado, em que todas as cláusulas são preestabelecidas

pelo fornecedor. Segundo Joseane Suzart Lopes Silva19, no contrato de adesão, não

há a possibilidade de modificações substanciais propostas pela parte aderente, e

esta ou o aceita ou não formaliza o negócio jurídico, já que aos consumidores

restam uma única opção, qual seja "subscrever a proposta e gozar do produto ou

serviço ofertado ou não, ficando excluídos da sistemática".

O contrato de adesão, segundo os ensinamentos de Orlando Gomes20, é um

negócio jurídico, em que a pré-constituição do seu conteúdo por uma das partes,

elimina a livre discussão que precede à sua formação, nos quais a participação de

um dos sujeitos “sucede pela aceitação em bloco de uma série de cláusulas

formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para

constituir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas”. O

autor segue afirmando que “o consentimento manifesta-se como simples adesão ao

conteúdo preestabelecido da relação jurídica”21. Por usa vez, os contratos por

18 NETO, Antônio Joaquim Fernamdes. Plano de Saúde e direito do Consumidor. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002, p. 140.
19 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Contratos de adesão na seara consumerista e a importância da
posição visionária de Orlando Gomes. Revista do CEPEJ. Salvador: Centro de Estudos e Pesquisas
Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia – CEPEJ, v. 14, n. XIV, 2013, p.
24-44.
20 GOMES, Orlando. Contrato de Adesão: condições gerais dos contratos. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 1972, p. 3.
21 Ibidem, p. 109.
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adesão, segundo Caio Mario Pereira22 constituem um oposição à idéia de contrato

paritário, por inexistir a liberdade de convenção, visto que excluem a possibilidade

de qualquer debate e transigência entre as partes, uma vez que uma das partes se

limita a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas e impressas pelo

outro, aderindo a uma situação contratual já previamente definida em todos os seus

termos.

Aponta Orlando Gomes23, como elementos essenciais para a configuração

dos contratos de adesão: o consentimento do contratante deverá ocorrer mediante

simples aquiescência, que pode dar-se de forma expressa ou tácita. Além de ser

constituído por cláusulas contratuais gerais. E, por fim, a impossibilidade de

discussão e modificação da parte essencial do negócio jurídico. Há uma adesão sem

alternativa de uma das partes ao esquema contratual traçado pela outra, não

admitindo negociações preliminares nem modificações de suas cláusulas

preestabelecidas24.

A uniformidade, segundo Orlando Gomes25, é um elemento imprescindível,

por se tratar de uma exigência da racionalização da atividade econômica. Dessa

forma, o modelo precisa ser invariável para garantir a negociação em massa.

Ademais, o intento do fornecedor é obter um número indeterminado de

consumidores e a aceitação de um bloco de condições idênticas é alcançada com a

predeterminação das cláusulas, ou seja, com o préestabelecimento das condições

gerais do contrato por uma das partes.

O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, em seu artigo 5426, traz o

conceito de contrato de adesão como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas

pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de

produtos ou serviços, sem que o interessado possa discutir ou modificar

substancialmente o seu conteúdo. E ressalta que a inserção de cláusula no

formulário não desfigura a natureza do contrato de adesão. Assim, em que pese o

22 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. III, 11. ed. atual. Por Regis Fichtner.
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 72.
23 GOMES, Orlando. Contrato de Adesão: condições gerais dos contratos. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1972, p. 4.
24 Ibidem, p. 14.
25 Ibidem, p. 118.
26 “Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.
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CDC garanta que se possa sugerir observações e alterações no contrato de adesão,

na prática, isso é muito difícil, ainda mais quando efetuados com grandes empresas.

Entretanto, essa liberdade desmedida das operadoras de plano de saúde em

elaborar um contrato por inteiro termina ensejando práticas abusivas que lesionam o

consumidor que, para contratar, precisa assentir em todos os seus termos, abrindo

mão da sua autonomia27.

2.1 ESPÉCIES DE PLANO DE SAÚDE

Inicialmente, cumpre registrar que atualmente não existe distinção

significativa entre os termos “plano de saúde” e “seguro-saúde”, sendo a primeira

expressão constantemente usada para englobar qualquer contrato de assistência à

saúde suplementar, do qual é espécie a segunda expressão28.

A Lei 9.656/98 apresenta cinco espécies de planos mínimos de assistência à

saúde: ambulatorial, hospitalar, hospitalar com cobertura obstétrica, de referência e

odontológico. Os planos e seguros de saúde podem apresentar segmentações

diferenciadas, mas todas devem obedecer a uma cobertura mínima, que variará de

acordo com as características de cada uma, o que deve ser observado pelo

consumidor29. Toda operadora deverá ofertar aos consumidores o plano-referência,

mais abrangente que os demais30. Destarte, os planos mínimos podem ser

contratados individualmente ou agrupados, formando planos mistos.

O subplano ambulatorial oferece atendimento ambulatorial, garantindo

consultas médicas, exames e outras coberturas, já o hospitalar assegura

atendimento às situações que exijam internação hospitalares, como cirurgias. O

plano hospitalar com obstetrícia disponibiliza os mesmos serviços do hospitalar,

acrescentando o acompanhamento da mulher e do filho antes e no decorrer do

parto; e o odontológico assegura a realização de procedimentos realizados em

consultórios.

27 MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinado de Lima (coords.). Saúde e responsabilidade:
Seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
28 SAMPAIO, Arisvaldo. Contratos de planos de saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
191.
29 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde  e Boa-Fé Objetiva: uma abordagem crítica
sobre os reajustes abusivos. 2. ed. amp. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2010. p. 263.
30 Ibidem, p. 174.



20

No que concerne aos regimes ou tipos de contratação, os acordos privados

de assistência á saúde podem ser oferecidos como individual, ou coletivo, conforme

previsto na Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, editada pela

Agência Nacional de Saúde31.

Atualmente, a maioria das operadoras não mais ofertam planos individuais e

familiares, apenas oferecendo os de modalidade coletiva, já que a esses não se

aplicam os reajustes ditados anualmente pela ANS e são firmados mediante

contratos de adesão, feitos pelo fornecedor do serviço, o que possibilita reajustes

abusivos de mensalidade. Ademais, a Lei nº 9.656/98 somente veda a rescisão

unilateral injustificada por parte da empresa de plano de saúde para as espécies

individuais.32

Assim, faz-se necessária uma análise mais apurada acerca das espécies e

regimes de planos de saúde para que se entenda as principais causas do aumento

da mensalidade dos planos de saúde para os usuários idosos.

2.2.1. De acordo com a segmentação

Ao celebrar um negócio jurídico de cobertura assistencial de saúde com uma

operadora, o usuário adquire o direito de usufruir de tratamentos, serviços e

procedimentos médicos e/ou odontológicos, a serem assegurados pela empresa, de

acordo com o encarte do contrato firmado entre as partes. Com relação à

segmentação, existem cinco modalidades de planos de saúde: plano referência,

ambulatorial, hospitalar, plano hospitalar com atendimento obstétrico e plano

odontológico33.

Antes de adentrar nos conceitos, contudo, impende salientar que em

novembro de 2017, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde

Suplementar – ANS, publicou a Resolução Normativa – RN nº 428, que atualizou o

rol de procedimentos e eventos em saúde que constitui a referência básica para

cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde,

31 Agência Nacional de Saúde. RN nº 195. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTQ
1OA==>. Acesso em: 20 Nov 2017.
32 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heneck – Visões sobre os planos de saúde privada
e o Código de Defesa do Consumidor. In: MARQUES, Cláudia Lima... [ET al.]. Saúde e
Responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008
(Biblioteca do Consumidor v. 36).
33 MENDES, Karyna Rocha. Curso de direito da saúde. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 514.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
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contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. A RN manteve as cinco modalidades

de planos de saúde e fixou as diretrizes a serem observadas, revogando as

Resoluções nº 387, de 28 de outubro de 2015, e nº 407, de 3 de junho de 2016. 34

O plano referencia permanece sendo a compilação de todos os outros, o mais

completo, oferecendo assistência ambulatorial, clínica, obstétrica, hospitalar e

odontológica, no âmbito do território brasileiro, inclusive em caso de urgência e

emergência35, abrangendo enfermaria e centro de terapia intensiva ou similar. Ainda,

essa segmentação assistencial deve ofertar cobertura para todas as moléstias

relacionadas na Classificação Estatística Nacional de Doenças e Problemas

Relacionados à Saúde (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS), excetuados

alguns procedimentos36.

A segunda segmentação de plano diz respeito ao ambulatorial, disposto no

art. 21 da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS e compreende os atendimentos

realizados em consultórios e ambulatórios, não abrangendo internação hospitalar ou

procedimentos para fins de diagnósticos ou terapia que, embora prescindam de

internação, demandem apoio hospitalar por mais de doze horas, ou serviços de

terapia ou similares.

No plano hospitalar, por sua vez, os usuários terão direito aos serviços

realizados em todas as modalidades de internação, inclusive cirurgias, não se

incluindo os atendimentos ambulatoriais para fins de diagnósticos, terapia ou

recuperação37. Ademais, essa modalidade pode ser contratada de modo a abranger

o suporte obstétrico, que contém todas as coberturas do plano hospitalar, acrescidas

do acompanhamento da mulher no que tange ao seu pré-natal, ao parto e ao recém-

nascido.

Por fim, de acordo com Arisvaldo Melo Sampaio38, o plano odontológico

assegura a realização de procedimentos passíveis de realização em consultórios,

34 Agência Nacional de Saúde. RN nº 338/2013. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzU
wMg==>. Acesso em: 17 Fev 2017.
35 Art. 19 da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLeiformat=ra
w&id=2591>. Acesso em 11 Nov 2017.
36 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Planos de saúde e direito do consumidor. In:
MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heinecl (Coords). Saúde e Responsabilidade 2; a
nova assistência privada à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.31.
37 Art. 22, caput da RN nº 428/2017 da ANS.
38 SAMPAIO, Arisvaldo Melo. Contratos de Plano de Saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p. 211.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
http://www.ans.gov.br/index2.php
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compreendendo a cobertura de exames clínicos, diagnósticos, atendimento de

urgência, emergência e exames auxiliares e complementares solicitados pelo

cirurgião-dentista39.

Destarte, as empresas podem ainda oferecer tipos mistos, combinações entre

os planos, comercializando-os de forma isolada ou combinada com outras

modalidades de segmentação40.

2.2.1. Com base no regime de contratação

Considerando o regime de contratação, o plano de saúde pode se perfazer de

modo individual ou coletivo, conforme previsto na Resolução Normativa nº 195, de

14 de julho de 2009, editada pela Agência Nacional de Saúde41. Segundo Maria

Stella Gregori42, a contratação é individual ou familiar ocorre “quando o consumidor

pessoa física aderir livremente a qualquer modalidade de plano oferecida no

mercado de consumo, podendo ou não, incluir grupo familiar ou dependentes”.

Quanto ao plano familiar, apresenta-se como uma variante do plano

individual, podendo ser entendido como uma submodalidade, configurando-se

quando é facultado ao contratante a inclusão de dependentes ou de grupo familiar43.

Destarte, a extinção do vínculo contratual do titular não implica a extinção do

contrato de saúde dos dependentes já inscritos, de modo que esses fazem jus a

manutenção do vínculo nos mesmos moldes44.

No que tange aos contratos coletivos, a doutrinadora explica que “podem se

dá por meio de contratação coletiva empresarial ou por adesão”45. A coletiva

empresarial, nos termos da referida RN46, é aquela que oferece contratação para

39 Também se posiciona quanto ao tema: SILVA, José Luiz Toro da. Manual de Direito da Saúde
Suplementar. São Paulo: Mapontes, 2005, p.67.
40 FERRON, Fabiana. Planos Privados de Assistência á Saúde. São Paulo: Leud, 2002, p. 41.
41 Agência Nacional de Saúde. RN nº 195/2009. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTQ
1OA==>. Acesso em: 20 Nov 2017.
42 GREGORI, Maria Estella. Planos de Saúde: A ótica da proteção do consumidor. 2. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010 (Biblioteca do Consumidor v. 31) p. 153.
43 SAMPAIO, Aurisvaldo Melo. Contratos de Plano de Saúde. São Paulo: RT, 2010, p. 202.
44 Art. 3º, § 1º, da RN/ANS 195/2009. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTQ
1OA==>. Acesso em: 20 Nov 2017.
45 GREGORI, Maria Estella. Planos de Saúde: A ótica da proteção do consumidor. 2. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010 (Biblioteca do Consumidor v. 31) p. 153.
46 Art. 5º, da RN/ANS 195/2009.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/


23

uma população específica, que estaria vinculada a determinada pessoa jurídica em

razão do vínculo trabalhista, associativo ou sindical, e a adesão é automática.

Por fim, a contratação coletiva por adesão seria aquela que atualmente é a

mais comum, ocorrendo quando determinada pessoa jurídica oferece o plano para

um grupo a ela vinculado, cuja vinculação exige anuência.47 Vale ressaltar que

também pode inserir à proteção o grupo familiar do beneficiário titular, desde que

previsto contratualmente48.

Muito embora o ordenamento pátrio possibilite às operadoras a oferta de

diversas modalidades, observa-se que atualmente existe uma predominância dos

planos de saúde coletivos no Brasil. Dados da Agência Nacional de Saúde

Suplementar estimaram cerca de 40,4 milhões de usuários dos planos coletivos,

enquanto os individuais alcançaram apenas o patamar de 9 milhões, no ano de

201549. Tal fato tem ocorrido, principalmente, em razão da possibilidade de resilição

unilateral e da maior facilidade de reajuste de mensalidade nos contratos assinados

sob o regime coletivo50.

De acordo com o art. 2º, da Resolução Normativa da ANS nº 171/200851, é

necessário obter autorização prévia da agência reguladora para aplicar aumento

anual na mensalidade dos planos de saúde individuais, enquanto que, para os

coletivos, as operadoras devem apenas informar à ANS os percentuais aplicados,

não se submetendo ao seu controle ou fiscalização52.

Ademais, os percentuais máximos dos contratos coletivos são fixados com

base na inflação do setor, devendo a empresa respeitar esse teto53. Nesses casos, o

fornecedor tem também a possibilidade de rescindir o acordo unilateralmente e sem

47 NUNES, Luiz Rizatto. O Código de Defesa do Consumidor e os planos de saúde: o que importa
saber. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, nº 49, p. 127-129, jan./mar. 2004.
48 Art. 9º, §1º e §2º, da RN/ANS 195/2009.
49 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Planos de Saúde. [S.I.], [2015]. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>.Acesso em: 11 Dez 2017.
50 SAMPAIO, Aurisvaldo Melo. Contratos de plano de saúde: regime jurídico: proteção do sujeito mais
fraco das relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 341.
51 RN/ANS 171/2008. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTI4
NA==> Acesso em: 27 Dez 2017.
52 Art. 13º, da RN/ANS 171/2008. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTI4
NA==> Acesso em: 27 Dez 2017.
53 Art. 7º, da RN/ANS 195/2009. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTI4
NA==> Acesso em: 27 Dez 2017.

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
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justificativa, o que possibilita impor percentual que lhe melhor convir, afirmando que

caso o sindicato ou associação não aceite, haverá a extinção do plano54.

Utilizar os planos coletivos, principalmente os por adesão, e não mais ofertar

seguros individuais, nada mais é do que uma estratégia das empresas fornecedoras

para burlar as regras constantes nas resoluções da ANS, se aproveitando das

lacunas existentes, a fim de onerar cada vez mais o consumidor. A elevação do

valor da mensalidade sem razão plausível, a depender apenas da vontade do

consumidor, significa prejuízo certo para o consumidor e locupletamento ilícito para

as empresas55. Trata-se ainda, de permissão iníqua, abusiva e incompatível com os

princípios da boa-fé e equidade, norteadores do ordenamento pátrio56.

54 SAMPAIO, Aurisvaldo Melo. Contratos de planos de saúde: regime jurídico: proteção do sujeito
mais fraco das relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 333-335.
55 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 129.
56 Sobre o tema vide: SCAFF, Fernando Campo. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de
adesão, planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010.
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3 REAJUSTES DAS MENSALIDADES DOS PLANOS DE SAÚDE COM ESTEIO
NA FAIXA ETÁRIA E A SITUAÇÃO DO IDOSO

Como abordado no capítulo anterior, a maior parte das relações

consumeristas é regulamentada, atualmente, na sociedade massificada, por

contratos padronizados de adesão, cujo conteúdo é elaborado unilateralmente pelo

fornecedor, cabendo ao usuário apenas optar pela aceitação ou não da proposta

ofertada57.

Essa impossibilidade de o consumidor manifestar a sua vontade na formação

contratual, bem como diante da necessidade crescente de aquisição de planos de

saúde, criou um ambiente propício para a estipulação de cláusulas que resguardem,

exclusivamente, os interesses dos empresários. Isto porque, tendo a liberdade de

redigir os instrumentos negociais da maneira que lhes convém, fixando, assim,

dispositivos que ampliam demasiadamente os seus direitos, impondo ônus somente

ao usuário, criando uma situação de manifesto desequilibro contratual58, fato que

pode ser observado na majoração da mensalidade.

Quanto a esses reajustes abusivos das mensalidades ou contraprestações, a

principal obra sobre o tema é o da doutrinadora Joseane Suzart Lopes da Silva59,

que aborda os principais fatores de reajuste: os custos operacionais; a faixa etária; e

a sinistralidade. O primeiro fator diz respeito às despesas ordinárias que as

operadoras possuem para o custeio da rede de estabelecimentos e profissionais,

bem como os recursos materiais necessários para que os serviços sejam prestados.

O segundo refere-se à mudança de idade dos usuários e do alegado maior uso de

serviços em decorrência dessa questão. O terceiro concerne à utilização demasiada

da rede por determinados usuários em certos períodos, gerando maiores despesas

para a empresa gestora, motivo pelo qual argumenta que o reajuste faz-se

necessário.

Em que pese existam dois arcabouços normativos destinados à proteção dos

contratantes idosos, quais sejam, as leis 9.656/98 e 10.741/03, cada lacuna deixada

57 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Contratos de adesão na seara consumerista e a importância da
posição visionária de Orlando Gomes. Revista do CEPEJ. Salvador: Centro de Estudos e Pesquisas
Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia – CEPEJ, v. 14, n. XIV, 2013, p.
24-44.
58 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. III, 11. ed. Atual. Por Regis Fichtner.
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 72.
59 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010.
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pelo texto legal é encarada pelos fornecedores como mais uma forma de excluir,

direta ou indiretamente, o consumidor idoso da carteira de associados60.

Assim, este capítulo tem por escopo abordar a abusividade das empresas

fornecedoras em face dos consumidores idosos, analisando-se como os reajustes

alicerçados na transposição da faixa de idade resultam num ônus excessivo para

esses usuários.

3.1 DISTINÇÃO COM OS DEMAIS REAJUSTES

Inicialmente, cumpre informar que existem quatro tipos de reajustes que

podem ser efetivados pelas operadoras de plano de saúde, quais sejam: o reajuste

anual, com base nos custos operacionais, na sinistralidade e com esteio na faixa

etária.

O reajuste anual é aquele promovido pelas operadoras de saúde com vistas a

manter o equilíbrio econômico em função da perda do poder aquisitivo da moeda

pela inflação. Este tipo de reajuste é aplicado de acordo com o índice estabelecido

ano a ano pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que impõe o teto que as

empresas de assistência à saúde podem aplicar aos seus contratos61.

A saber, é preciso informar todo reajuste deve apresentar uma causa para ser

aplicado, tendo por finalidade a estabilização do contrato62. A majoração do preço,

inicialmente contratado, deve ser regulado pela Agência Nacional de Saúde – ANS,

para que se evitem abusos em face do usuário. Entretanto, este “teto” estabelecido

anualmente pela ANS só se aplica aos contratos de saúde individuais, quase não

mais utilizados no mercado atual. Assim, as empresas encaminham cartas aos seus

beneficiários informando o aumento demasiado do valor da mensalidade dos planos

de saúde contratados na modalidade “coletivo por adesão”, sempre vinculados a

alguma associação ou entidade de classe.

Já o reajuste praticado com base nos custos operacionais diz respeito às

despesas ordinárias que as operadoras possuem para a consecução do quanto

60 Sobre o tema, consultar: SÉGUIN, Elida. Plano de saúde. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.
61 RODRIGUES, Bruno Lemos. Aspectos legais dos contratos de seguro-saúde. São Paulo: IOB
Thonsom, 2006.
62 NETO, Oscar Benício dos Santos. Reajuste de planos privados de saúde em prejuízo do idoso:
inconstitucionalidade, ofensa à boa-fé objetiva e à função social. ARAÚJO, In: SILVA, Joseane Suzart
Lopes da; Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves. et al. Planos de saúde e erro médico: como
o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. Salvador: Paginae, 2016, p. 127.
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previsto em sede de contrato, abarcando o custeio da rede de estabelecimentos e

profissionais, bem como os recursos e materiais necessários para que esses

serviços sejam prestados. Segundo Joseane Suzart Lopes da Silva63, a

contabilização é feita por período, mediante cálculo atuarial que integrará a planilha

a ser apresentada perante a ANS. A doutrinadora segue afirmando que a variação

dos custos dependerá da segmentação de assistência, do tipo de contratação, do

âmbito geográfico de cobertura e do tipo de rede prestadora de serviço, posto que

cada operadora apresenta uma realidade diferenciada64.

Já a majoração em razão da sinistralidade concerne na utilização demasiada

da rede por determinados usuários em certos períodos, gerando maiores despesas

para a empresa gestora, motivo pelo qual argumenta que o reajuste se faz

necessário. O fundamento desse aumento, portanto, consiste na maior utilização do

plano de saúde pelo consumidor e na quantidade de serviços executados em

benefício deste65.

 A esse respeito, Joseane Suzart explica que se tem entendido que as

empresas que atuam no ramo de saúde suplementar devem organizar seu

orçamento prevendo que a utilização dos serviços poderá ser mais requerida em

determinados períodos, não se aceitando que transfiram toda a responsabilidade

para os consumidores, simplesmente, majorando as contraprestações quando se

elevar o índice de uso66. Esse tipo de reajuste não foi contemplado pela Lei nº

9.656/98.

No que tange ao reajuste dos prêmios em razão da mudança na faixa etária,

Bruno Lemos Rodrigues67 esclarece que visa equilibrar o contrato em razão da

intensificação de seu uso. A razão de ser dessas majorações reside no aumento dos

riscos da operadora, porquanto a idade seja o principal fator de utilização da

cobertura oferecida pelo produto, para prevenir ou sanar doenças corriqueiras,

terminando por encarecer a manutenção do usuário.

Os órgão reguladores, historicamente, anuíram aos reajustes e legitimaram as

majorações ocorridas de forma unilateral, inclusive em contratos em que não havia

63 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 408.
64 SILVA, loc. cit.
65 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. op. cit, p. 420
66 Ibidem, p. 425.
67 RODRIGUES, Bruno Lemos. Aspectos Legais dos contratos de seguro-saúde. São Paulo: IOB
Thomson, 2006, p. 114.
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essa previsão, argumentando que essa falta era suprida pelas tabelas

disponibilizadas pelas operadoras, contendo os aumentos progressivos no tempo,

seja como forma de anexo, ou no cartório de títulos e documentos, que seriam,

supostamente, de fácil acesso aos consumidores68.

3.2 CONTRATOS ANTERIORES À LEI FEDERAL 9.656/98

A lei nº 9.656/98, que disciplina as normas relativas aos planos de saúde, só

passou a vigorar em 03 de junho de 1998. Antes, contudo, não existia

regulamentação específica nem efetivo controle governamental às operadoras de

plano de saúde, sendo utilizada apenas a Constituição Federal e o Código de

Defesa do Consumidor para nortear esses produtos e serviços69.

A despeito disso, a maioria dos contratos firmados antes do seu advento não

apresenta cláusulas que indiquem as idades dos usuários que ensejarão os

aumentos, nem tampouco os respectivos percentuais70. As operadoras de planos de

saúde, com autorização dos órgãos reguladores71, “praticavam os aumentos mesmo

mediante a vigência de instrumentos contratuais que não continham regras

expressas sobre o assunto”72, “desrespeitando os consumidores e surpreendendo-

os, acarretando, portanto, a retirada de muitos idosos da relação contratual”73.

Diante da insistência das operadoras em disponibilizar para a população

apenas contratos contendo cláusulas genéricas, sem regras acerca dos reajustes

embasados em mudança por faixa etária, em 1999, a Secretaria de Direito

Econômico baixou a Portaria nº 03, estipulando como abusiva essa conduta, e

determinando que a previsão deveria ser expressa e definida para gerar efeitos.

Posteriormente, a Portaria 3/99, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da

Justiça, regulamentou que o reajuste pressupõe um índice percentual e a previsão

68 RODRIGUES, Bruno Lemos. Aspectos Legais dos contratos de seguro-saúde. São Paulo: IOB
Thomson, 2006, p. 115.
69 NETO, Oscar Benício dos Santos. Reajuste de planos privados de saúde em prejuízo do idoso:
inconstitucionalidade, ofensa à boa-fé objetiva e à função social. ARAÚJO, In: SILVA, Joseane Suzart
Lopes da; Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves. et al. Planos de saúde e erro médico: como
o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. Salvador: Paginae, 2016, p. 128.
70 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 433.
71 Superintendência de Seguros Privados (SESEP) e, após o ano 2000, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
72 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. op. cit, p. 433.
73 Ibidem, p. 433.
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de faixas em que será efetuado, só se permitindo valoração quando estiver

estabelecido no contrato74.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação preliminar da ADIN

nº 1931 considerou inaplicável a Lei nº 9.656/98 aos contratos considerados

“antigos”, razão pela qual, ao praticarem aumento para os idosos, as empresas não

estarão, em tese, obrigados à apreciação da chancela prévia da ANS75. Contudo, o

Código de Defesa do Consumidor “resguarda o direito do usuário dos planos de

saúde quanto à manutenção de prestações equilibradas e a proibição da alteração

unilateral dos produtos e serviços”76.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990, é aplicado às relações pactuadas antes da Lei de Planos de Saúde e aos

contratos de assistência firmados antes mesmo do ano de sua vigência já que,

conforme leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes77, se tratam de normas de ordem

pública às quais se aplicam a retroatividade. Além disso, esse tipo de contrato é

considerado de trato sucessivo, não havendo que se falar em blindagem a novas

legislações nem em formação de ato jurídico perfeito a partir das cláusulas e

práticas abusivas78. Destarte, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é

firme ao entender que as normas de ordem pública gozam de aplicação imediata79.

Na hipótese de não existir previsão expressa de alteração no instrumento

contratual, a imposição de reajuste por faixa etária é abusiva e, portanto ilegal, de

acordo com os artigos 6º, III e IV, 46 e 51, X, do CDC. Consagrou-se, na doutrina, a

primazia do direito à informação, que permeia todo o Código de Proteção e Defesa

do Consumidor80. Não é o que ocorre nos contratos de planos de saúde, que são

firmados, em sua maioria, mediante adesão.

Nesse tipo de instrumento, o consumidor não tem possibilidade real de

modificar as cláusulas e condições apresentadas, as quais, invariavelmente,

74 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 435.
75 Ibidem, p. 434.
76 Idem, p. 434.
77 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 325.
78 Ibidem, p. 325.
79 TRETTEL, Daniela Batalha. Planos de saúde na visão do STJ e do STF. 1. ed. São Paulo: Editora
Verbatim, 2010, p. 118.
80 MARQUES, Cláudia Lima. Conflito de leia no tempo e direito adquirido dos consumidores de planos
de saúde. In: MARQUES, Cláudia Lima. LOPES, José Reinaldo Lima. PFEIFFER, Roberto Augusto
Castellanos. Saúde e responsabilidade: seguros e planos de assistência privada à saúde. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 131.
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procuram resguardar apenas os interesses econômicos do empresário. O papel do

consumidor cinge-se a aderir e assinar o referido documento. Além disso, por vezes,

são utilizadas palavras complicadas, termos técnicos de difícil entendimento e

compreensão81. Desse modo, é direito básico do consumidor informação clara e

adequada, “não apenas no momento da celebração contratual, mas durante todo o

período da execução contratual”82.

O consumidor deve ter acesso a todas as informações cabíveis e necessárias

sobre o produto ou serviço antes de formalizar a contratação, já que dispõe o

fornecedor do poder de ditar o conteúdo do contrato standard, passando a ter,

também, o dever de bem informar ao usuário. Consiste em um direito de matriz

tríplice, sendo constituído pelo “direito de ser informado”, de “obter informações” e

“de informar” 83.

Desse modo, deve o fornecedor prestar todas as informações pertinentes

para o consumidor e este também tem o condão de requisitar informações

complementares e de explanar o que realmente deseja. Bruno Miragem84 salienta

ainda que se deve demandar do fornecedor um “dever de informar qualificado”, que

“não exige simplesmente o cumprimento formal do oferecimento de informações,

senão o dever substancial de que estas sejam efetivamente compreendidas pelo

consumidor”. Segundo Klaus Dohrmann85, a falta de transparência nos contratos

com condições gerais pode ser contrária a boa-fé e, por conseguinte, as cláusulas

podem ser ineficazes diante do dever de transparência material. Informações claras

e adequadas sobre os produtos e serviços possibilitam ao consumidor um

consentimento esclarecido e consciente com relação à contratação.

O fator de reajuste é um dado essencial que deve ser divulgado pelas

operadoras, sob pena de violação ao princípio da transparência e ao direito de

81 BESSA, Leonardo Roscoe. Proteção Contratual. In: MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio
Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012, p. 365.
82 MARQUES, Claudia Lima. A Lei 8.078/90 e os direitos básicos do consumidor. In: BENJAMIN,
Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Claudia Lima. Manual de Direito do
Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 76.
83 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso... op. cit, p. 325.
84 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 73.
85 DOHRMANN, Klaus Jochen Albiez. Das Condições Gerais dos Contratos/Cláusulas Abusivas: e o
enforque acerca do Estado da questão na Alemanha. Revista Luso Brasileira de Direito do Consumo,
v. 4, n. 16, Curitiba, p. 200. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/90949/condicoes_gerais_contratos_dohrmann.pdf. Acesso
em: 02 jan 2018.

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/90949/condicoes_gerais_contratos_dohrmann.pdf
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informação, haja vista que, sem sombra de dúvida, é determinante à decisão do

consumidor de firmar ou não o negócio. O art. 46 do Código do Consumidor

desobriga os usuários a cumprir com cláusulas a que não tiveram conhecimento

prévio ou que foram incluídas de modo a confundi-los86. Ainda, estabelece que o

ônus de provar que o contratante conhecia os termos do contrato é do fornecedor87,

prevalecendo o princípio da vulnerabilidade.

Indispensável é, portanto, a clareza no contrato acerca da faixa etária e dos

percentuais a serem aplicados, devendo ser apresentada justificativa para esses

aumentos utilizando-se fórmulas previamente definidas, para se evitar a onerosidade

excessiva e a abusividade 88. Assim, nas lições de Joseane Suzart Lopes da Silva,

“os contratos antigos que estabelecerem reajustes por mudança de faixa etária,

iniciando-se a partir dos 60 anos ou mais, deverão incluir cláusula de repactuação”89.

A autora informa que deve ser estipulado que “a porcentagem desses reajustes será

dividida pelo número de anos que a nova faixa etária englobar (no mínimo dez

anos)” 90. Contudo, tal regra é válida apenas para as situações em que a mudança

de idade ocorreu após a vigência da Lei de Planos de Saúde.

Nos casos em que a mudança da faixa etária ocorreu antes do advento da Lei

9.656/98, o fornecedor de plano de saúde não precisa informar à Agência Nacional

de Saúde (ANS) o percentual de reajuste que será aplicado, já que esta reguladora,

em 21 de setembro de 2001 publicou a Súmula Normativa nº 391, que contribuiu para

que as operadoras aplicassem aumentos ilegais aos consumidores com sessenta

anos de idade92.

86 “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não
lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
87 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e legislação
extravagante anotados. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 757.
88 SAMPAIO, Arisvaldo Melo. O regime jurídico dos contratos de plano de saúde e a proteção do
sujeito mais fraco das relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 131.
89 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 436.
90 Ibidem, p. 436.
91 Súmula Normativa/ANS nº 3/2001. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDM
1> Acesso em: 27 Dez 2017.
92 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 436.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
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3.3 MAJORAÇÃO DOS PLANOS CELEBRADOS POSTERIORMENTE À LEI DOS

PLANOS DE SAÚDE E ANTES DO ESTATUTO DO IDOSO

O teor da Lei 9.656/98, para Joseane Suzart, “demonstra que os aumentos

por mudança de faixa etária foram legalizados mesmo diante dos prejuízos

causados aos idosos”93. Isto porque, para os contratos firmados entre janeiro de

1999 e dezembro de 2003 ou adaptados à Lei 9.656/98 durante este período,

apenas é proibido o aumento por mudança de faixa etária para o maior de sessenta

anos que esteja no mesmo plano há mais de dez anos94.

Com exceção dessa situação, os demais aumentos por mudança de faixa

etária foram autorizados pela Resolução 6 do CONSU - Conselho de Saúde

Suplementar, desde que previstos no contrato. Os aumentos podem ocorrer em 7

(sete) faixas etárias: a) 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; b) de 18 (dezoito) a 29 (vinte

e nove) anos; c) de 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos; d) de 40 (quarenta) a 49

(quarenta e nove) anos; e) de 50 (cinqüenta) a 59 (cinqüenta e nove) anos; f) de 60

(sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos e; g) de 70 (setenta) anos em diante. A

variação de preço, entre a primeira e a última faixa, não pode ser superior a seis

vezes, e a empresa pode distribuir como quiser os percentuais de aumento95.

De acordo com a citada resolução, prevalece apenas o limite entre as

extremidades das faixas etárias, não havendo proibição que impeça majorações

extorsivas para os idosos. Outrossim, as operadoras podem aplicar percentuais

amenos para os usuários mais novos, com o objetivo de mantê-los cativos,

possibilitando o lucro à suas custas por anos e, quando esses usuários alcançarem

faixas superiores, são surpreendidos com majorações abusivas, terminando por

rescindir a relação contratual96.

93 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 437.
94 NETO, Oscar Benício dos Santos. Reajuste de planos privados de saúde em prejuízo do idoso:
inconstitucionalidade, ofensa à boa-fé objetiva e à função social. ARAÚJO, In: SILVA, Joseane Suzart
Lopes da; Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves. et al. Planos de saúde e erro médico: como
o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. Salvador: Paginae, 2016, p. 131.
95 ANS. Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU nº 06, de 3 de Novembro de 1998.
Dispõe sobre a definição das modalidades de planos ou seguros sob o regime de contratação
individual ou coletiva, e regulamenta a pertinência das coberturas às doenças e lesões preexistentes
e a exigibilidade dos prazos de carência nessas modalidades. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/texto_lei.php?id=312>. Acesso em: 11 Jan 2018.
96 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 437.

http://www.ans.gov.br/texto_lei.php
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Os planos de saúde alegam que o reajuste correspondente à alteração da

faixa etária seria legal e não abusivo pelo fato de que os beneficiários pagaram

durante sua vida valores mensais substancialmente inferiores durante toda a

vigência do contrato, para que posteriormente, quando do implemento da idade dos

60 e 70 anos, os beneficiários passem a pagar uma mensalidade maior. Estas

operadoras aplicam este reajuste visando, segundo elas, manter o equilíbrio

contratual, uma vez que quanto mais idosa a pessoa, mais ela irá necessitar de

auxilio médico e cuidados especiais. Contudo, tal prática apresenta-se

inconstitucional por fomentar a discriminação embasada na idade com consumidores

além de contrariar as regras constantes nos artigos 4º, inciso I e VI, 6º, IV e 51, XV,

parágrafo 1º, I a III do Código de Defesa do Consumidor97.

A lei nº 9.656/98, em seu art. 15, prevê o aumento da mensalidade com base

na idade do consumidor nos contratos de planos de saúde, desde que estejam

previstas no instrumento as faixas etárias e os percentuais a serem aplicados em

cada uma delas, e que haja autorização expressa da ANS no contrato, permitindo

tais reajustes, conforme dispões o art. 35-E98.

Neste mesmo art. 15, no parágrafo único, está determinada a vedação da

majoração nos planos dos maiores de sessenta anos que tenham mais de dez anos

contratando os produtos e serviços. Trata-se, entretanto, de requisitos cumulativos

e, sem um deles, é permitido o aumento. Caso o conveniado mude de empresa ou

de categoria, perderá esse direito. Ademais, o art. 35-E teve sua eficácia suspensa

no bojo da ADIn 1.931-8, proposta pela Confederação Nacional de Saúde –

Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS para discutir vários artigos da Lei de

Planos de Saúde99.

A aplicação dos direitos a esses consumidores necessita, para Adolfo

Mamoru100, do “reconhecimento do Estatuto do Idoso aos contratos de planos de

saúde celebrados antes de sua vigência, atingindo um número grande de pessoas”.

O autor segue afirmando que “a proibição de aumento abusivo em razão da idade já

97 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 438.
98 Art. 35-E do Código de Defesa do Consumidor “a partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido
para os contratos celebrados anteriormento á data de vigência desta Lei que: I – qualquer variação na
contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à
autorização prévia da ANS”.
99 STF –ADIn-MC 1931/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 21-8-2003, DJU 28-5-2004, p. 3.
100 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A Proteção Constitucional do Consumidor. 2. Ed. Atlas: RT, 2010, p.
234.
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vinha consagrada nos arts. 39, X, e 51, IV, X, XIII e XV do CDC, enquadrando-se

como cláusula abusiva”. Assim, a cláusula contratual que prevê a discriminação do

idoso nos planos de saúde e seguro saúde impondo-lhe valores diferenciados em

razão da idade seria considerada nula.

As cláusulas abusivas, leoninas, arbitrárias ou vexatórias, conforme Bruno

Miragem101, são disposições utilizadas pelos fornecedores mediante o seu poder

unilateral de redação dos contratos de adesão, causando o flagrante desequilíbrio

no negócio jurídico diante da sua posição dominante de estabelecer o conteúdo

negocial. Eles não podem discutir previamente, sendo os consumidores obrigados a

aceitar, “solo le es posible aceptar o rechazar dicha oferta, sin posibilidad de

negociar”102. As normas proibitórias de cláusulas abusivas são, segundo Antônio

Herman Benjamin103, de ordem pública, imperativas, portanto, inafastáveis pela

vontade das partes.

Estas normas do CDC aparecem como instrumentos do direito para

estabelecer o equilíbrio e a força da vontade, das expectativas legítimas, do

consumidor, compensando, assim, sua vulnerabilidade fática. Se é abusiva, o

resultado é contrário à ordem pública de proteção do Código de Defesa do

Consumidor, e a autonomia de vontade não prevalecerá104. Neste sentido, cláusulas

abusivas ocorrem “en contra de las exigencias de la buena fe, determinan a cargo

del consumidor un significativo desequilibrio de los derechos y obligaciones que

derivan del contrato"105.

É abusiva a cláusula que, pré-redigida pela parte mais forte, cria um

desequilíbrio significativo em detrimento da mais fraca. Cláusula contratual abusiva

101 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 338.
102 “somente é possível aceitar ou rechaçar dita oferta, sem possibilidade de negociar” (tradução livre)
URIBE, Rodrigo Momberg. El control de las cláusulas abusivas como instrumento de intervención
judicial en el contrato. Revista de derecho de Valdivia, v. 26 n.1 Valdivia jul. 2013. Disponível em:
http://www.scielo.cl/pdf/revider/v26n1/art01.pdf.Acesso em 16 dez 2017.
103 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p. 939. 254 Ibidem, p. 939-940.
104 Ibidem, p. 939-940.
105 “contra as exigências da boa-fé, determinam a cargo do consumidor um significativo desequilíbrio
dos direitos e obrigações que derivam do contrato” (tradução livre) MEZZASOMA, Lorenzo. Lãs
cláusulas abusivas y la consolidación del remedio de La nulidad de protección en el ordinamiento
juridico italiano, v. 128 Vniversitas Bogotá (Colombia) p. 173-198, enero-junio de 2014. Disponível
em: http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n128/n128a07.pdf. Acesso em 16 dez 2017.

http://www.scielo.cl/pdf/revider/v26n1/art01.pdf.Acesso
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é, segundo Guilherme Fernandes106, a manifestação comissiva do abuso do direito

na área contratual, mais especificamente no momento de pré-elaboração do negócio

jurídico que será utilizado. A esse respeito, o doutrinador Maximiliano Grajales107

leciona que devem existir três elementos a serem verificados de forma concomitante:

“1) desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor; 2) el desequilibrio se

medirá con el rasero de las condiciones particulares del negocio, 3) em caso de

estar ante una cláusula abusiva, esta será ineficaz de pleno Derecho”108.

Embora o caput do artigo 51, do CDC, mencione a nulidade como sanção

jurídica (consequência) das cláusulas abusivas, o caso concreto pode levar o

aplicador da lei a trabalhar com outra hipótese, considerando, inclusive, perdas e

danos a favor do consumidor, impossibilidade da prestação por fatores

supervenientes, ou, mesmo a sua ineficácia109. A nulidade de pleno direito, para

Bruno Miragem110, corresponde a uma sanção típica cominada às cláusulas

contratuais abusivas – “a mais intensa sanção civil prevista no ordenamento, que

implica a rejeição absoluta de validade para a cláusula em questão”. Por se tratar de

norma de ordem pública, o Poder Judiciário declarará a nulidade absoluta das

cláusulas abusivas de ofício, ou a pedido dos consumidores, das entidades que os

representem ou do Ministério Público.

Assim, a nulidade absoluta ou “nulidad de protección”111 decorre de ofensa à

ordem pública de proteção do consumidor, devendo ser reconhecida judicialmente

mediante ação ou exceção oposta pelo consumidor, ou ainda determinada de ofício

pelo juiz. Deve, contudo, acarretar a invalidade da cláusula e não do negócio como

todo em razão do direito de manutenção do contrato por parte do consumidor

(redução do negócio jurídico), havendo a “necessidade de esforços de integração do

106 FERNANDES NETO, Guilherme. Cláusulas, práticas e publicidades abusivas: o abuso do direito
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2012, p. 115.
107 GRAJALES, Maximiliano Arango. La causa jurídica de las cláusulas abusivas. Estúdios Socio-
Jurídicos, 18, enero-junio de 2016, p. 243-266. Disponível em:
http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v18n1/v18n1a08.pdf. Acesso em: 16 dez 2017.
108 “1) desequilíbrio injustificado em prejuízo do consumidor; 2) o desequilíbrio se medirá com as
normas das condições particulares do negócio; e 3) em caso de estar diante de uma cláusula
abusiva, esta será ineficaz de pleno direito”.
109 SCHIMITT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. 2. ed. rev e atual.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 101.
110 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 343.
111 “nulidade de proteção” (tradução livre) MEZZASOMA, Lorenzo. Las cláusulas abusivas y la
consolidación del remedio de la nulidad de protección en el ordinamiento juridico italiano, v. 128
Vniversitas Bogotá (Colombia) p. 173-198, enero-junio de 2014. Disponível em:
http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n128/n128a07.pdf. Acesso em 16 dez 2017.

http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n128/n128a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v18n1/v18n1a08.pdf
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contrato, preenchendo a lacuna decorrente da nulidade da cláusula em vista da boa-

fé e do equilíbrio contratual”112.

Ademais, é necessário constar que o rol de cláusulas abusivas, previsto no

artigo 51, do CDC, é apenas uma enumeração exemplificativa, ou seja, uma série de

outras disposições previstas em contratos de consumo podem ser consideradas

como abusivas. Vale ressaltar que o artigo 51, IV, do CDC, prevê uma “cláusula de

abertura do sistema de reconhecimento das cláusulas abusivas”113 (“numerus

apertus”). Há, como leciona Bruno Miragem114, “janelas de interpretação”, ou seja,

através destes dispositivos, pode-se enquadrar qualquer tipo de situação conflituosa,

conforme previsto no inciso IV (obrigações iníquas, arbitrárias e que defendem a

boa-fé dos consumidores) e § 1º, do supracitado artigo (noção de desequilíbrio

contratual ou onerosidade excessiva), além do artigo 6º, IV115.

Torna-se, portanto, imperioso o reconhecimento do Estatuto do Idoso aos

contratos de planos de saúde celebrados antes de sua vigência, sobretudo por ser

norma de ordem pública, determinando-se a abusividade do aumento da

mensalidade em razão da mudança de faixa etária do usuário para sessenta anos,

declarando-se a nulidade de cláusula que estipule em contrário. Ainda, a Agência

Nacional de Saúde Suplementar deve estabeler regras mais precisas sobre o modo

pelo qual os aumentos devam ser praticados, evitando-se a atribuição de valores

mais altos para as faixas mais altas116.

3.4 CONTRATOS FIRMADOS APÓS O DO ESTATUTO DO IDOSO

O Estatuto do Idoso, datado de 01 de outubro de 2003, foi promulgado com a

finalidade de tutelar os maiores de sessenta anos, conferindo-lhes a proteção

especial que necessitam117.

112 MIRAGEM, Bruno, Curso de Direito do Consumidor. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 348-349.
113 MIRAGEM, Bruno, Curso de Direito do Consumidor. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 352.
114 Ibidem, p. 352.
115 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: IV - a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;”.
116 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 438-439.
117 Silva, Joseane Suzart Lopes da. Lei dos planos de saúde: Lei nº 9.656/1998. Salvador: Editora
Juspodivm, 2010, p. 65.

http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n128/n128a07.pdf
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O art. 15, §3º da referida lei vedou a discriminação do idoso, no que concerne

aos aumentos embasados na transposição de faixa etária nas contrados de planos

de saúde118. O dispositivo proibiu, de forma expressa o reajuste da mensalidade

com esteio na idade para os usuários com mais de sessenta anos, bem como a

concentração de aumento nas idades mais avançadas119.

Com o advento da nova lei, a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução

Normativa nº 63 de 2003 e definiu, em seu art. 2º, dez novas faixas etárias a serem

adotas, quais sejam: até 18 anos; de 19 a 23; de 24 a 28; de 29 a 33; de 34 a 38; de

39 a 43; 44 a 48; de 49 a 53; de 54 a 58; e a partir de 59 anos de idade. Por seu

turno, o art. 3º da RN estabeleceu limites a essas majorações, limitando a seis vezes

o aumento entre a primeira e a última faixa. Estipulou ainda que o reajuste

acumulado entre o sétimo e o décimo parâmetro não poderia superar o aplicado da

primeira àquela120.

Por derradeiro, torna-se imperioso ressaltar que o Estatuto do Idoso, nas

lições de Joseane Suzart121, é matéria de ordem pública, objetivada

constitucionalmente, porquanto deriva da construção de uma sociedade

colaborativa. A autora segue afirmando que em razão do relevante interesse social,

sua aplicação deve ser imediata a todo e qualquer contrato que verse sobre planos

de saúde, não importando o momento da sua celebração. Destarte, pelo contrato de

plano de saúde ser considerado de longa duração e de trato sucessivo, não se pode

apontar que a ficção jurídica lesiona o ato jurídico perfeito122.

118 “Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 3º É vedada a discriminação
do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.
119 FRANCO, Paulo Alves. Estatuto do idoso anotado: São Paulo: Editora de Direito, 2004, p. 43.
120 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. Resolução Normativa nº 63 de 22 de dezembro de 2003.
Define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Diário Oficial da União,
23/12/2003. Disponível em: <
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NzQ4>
Acesso em: 03 Jan 2018.
121 Silva, Joseane Suzart Lopes da. Lei dos planos de saúde: Lei nº 9.656/1998. Salvador: Editora
Juspodivm, 2010, p. 68.
122 Ibidem, p. 69.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/
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4 POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA

O controle judicial ocorre, “quando os problemas atinentes às relações

contratuais entre fornecedores e consumidores alcançam a esfera do Poder

Judiciário por meio das demandas de caráter individual ou transindividuais” 123. No

caso dos aumentos abusivos nas contraprestações pecuniárias de planos de saúde,

o judiciário deve adequar as disposições contratuais às leis vigentes, de forma a

coibir abusos, competindo ao juiz realizar um exame minudente do mérito, a fim de

verificar sua legalidade124.

No caso das majorações realizadas com base na faixa etária que sejam

praticadas através de cláusulas iníquas, Joseane Suzart sustenta pela decretação

da nulidade do dispositivo125. A esse respeito, leciona Cláudia Lima Marques126 que

o Código de Defesa do Consumidor autoriza, em seu art. 6º, inciso V, uma

modificação das cláusulas de preço mediante a revisão judicial, alterando

dispositivos que eram equitativos no momento da celebração do contrato, mas que,

,supervenientemente, tornaram-se onerosos ao consumidor. Por sua vez, o

doutrinador Menezes Cordeiro afirma que “o controle judicial efetivo dos contratos

obtidos pela utilização de condições contratuais gerais implica uma apreciação de

mérito face às cláusulas questionadas” 127.

Para combater os arbitrários aumentos dos planos de saúde, o judiciário pode

agir tanto preventiva quanto repressivamente128.  A tutela inibitória (de caráter

preventivo) serve, nas lições de Joseane Suzart129, “para o controle das disposições

abusivas constantes nos contratos ou nas condições gerais dos negócios jurídicos”.

Já a tutela repressiva ocorre quando o judiciário age após o ato consumado, de

forma a reparar o ilícito praticado.

Assim, o presente capítulo tem como objetivo analisar o entendimento

prevalecente nos tribunais brasileiros, bem como no Superior Tribunal de Justiça,

123 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 572.
124 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. loc. cit.
125 Ibidem, p. 573.
126 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: RT, 2004, p. 782 e 783.
127 MENEZES CORDEIRO, A. Da Boa-fé no Direito Civil. 2. Ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 654.
128 Sobre o tema, vide: MARANHÃO, Clayton. Tutela Jurisdicional do Direito à saúde (Arts. 83 e 84,
CDC). Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil Volume 07. Editora Revista dos Tribunais,
2003.
129 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. op. cit, p. 576-577.
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diante dos recentes julgados em relação aos reajustes etários para os usuários

idosos dos planos de saúde.

4.1 O TEMA SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A partir do advento do Estatuto do Idoso, segundo Maria Stella Gregori130,

“surge uma nova realidade no que tange aos reajustes por mudança de faixa etária

para os consumidores com mais de sessenta anos nos planos de saúde”. Isto

porque o art. 15, §3º do Estatuto “veda a discriminação da pessoa idosa pela

cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.

As polêmicas acerca dos reajustes por faixa etária, de acordo com a

autora131, permaneceriam apenas em relação à aplicação do Estatuto do Idoso para

os contratos de planos de saúde firmados antes de sua vigência, ou seja, de

01.01.2004. Ocorre que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu

entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação de reajustes de faixa etária

para idosos.

Em 19.12.2016, foi publicado no Diário Oficial o julgamento referente ao

Tema 952132, em sede de Recurso Repetitivo. A Segunda Seção do Superior

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em acórdão proferido no REsp 1.568.244/RJ133,

pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos de saúde individual ou

familiar conforme a faixa etária do usuário, 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.

130 GREGORI, Maria Estella. Planos de Saúde: A ótica da proteção do consumidor. 2. ed. rev. atual, e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, (Biblioteca do Consumidor v. 31) p. 205.
131 Ibidem, p. 205.
132 Tema 952. "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."
133 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em: 28 jan 2018.
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Tal decisão foi proferida sob o pretexto de reunir todos os elementos para

prover a proteção aos interesses dos consumidores, sem descurar da manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro da avença, atendendo, a um só tempo, os

interesses de consumidores e de prestadores desses serviços. Na verdade, criou um

precedente obrigatório que valida a majoração do valor mensal pago pelos usuários

mais velhos, conduta ilegal e contrária ao Estatuto do Idoso e às normas e princípios

norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

4.1.1 Entendimentos favoráveis aos reajustes etários

O cerne de discussão do presente tópico é uma breve análise das decisões

favoráveis aos reajustes etários e das “justificativas” dadas para validar esse

aumento. O posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça134 é,

reiteradamente, pela não abusividade dos reajustes etários, por entender que nos

contratos de seguro de saúde, os valores cobrados a título de prêmio devem ser

proporcionais ao grau de probabilidade de ocorrência do evento risco coberto e que

o aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior assistência

médica.

A fundamentação, dominante nos julgados135, é a que defende que a Lei nº

9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da mensalidade de plano de

saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado e que essa norma não

confronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, já que o aumento do valor do prêmio

decorre do maior risco, ou seja, da maior necessidade de utilização dos serviços

segurados, e não do simples advento da mudança de faixa etária. Para os adeptos

dessa teoria, se o reajuste está previsto contratualmente e guarda proporção com o

risco e se foram preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o

aumento é legal.

134 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.381.606-DF. Recorrente: Sul
América Companhia de Seguro Saúde S.A. Recorrido: Associação dos Consumidores explorados do
Distrito Federal. Relator: Ministra Nancy Andrighi. TerceiraTurma, julgado em 07/10/2014, Diário de
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, data da publicação 31/10/2014. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1266615&
num_registro=201300588316&data=20141031&formato=PDF. Acesso em 30 jan 2018.
135 REsp n. 1.381.606-DF e REsp 646.677-SP.
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Ainda, em julgamento proferido em 2014136, a Corte Superior tem considerado

ser “de natural constatação que quanto mais avançada a idade da pessoa,

independentemente de estar ou não ela enquadrada legalmente como idosa, maior é

a probabilidade de contrair doença”. Segundo o STJ, existe “uma relação direta

entre incremento de faixa etária e aumento de risco de o usuário vir a necessitar de

serviços de assistência médica”.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o

julgamento de recurso repetitivo referente ao Tema 952137. De acordo com o relator

do caso, ministro Villas Bôas Cueva, os reajustes são previamente pactuados e

acompanhados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além disso,

“as majorações encontram fundamento no mutualismo e na solidariedade

intergeracional, sendo uma forma de preservar as seguradoras diante dos riscos da

atividade”. Segundo o ministro, “para a manutenção da higidez da saúde

suplementar, deve-se sempre buscar um ponto de equilíbrio, sem onerar, por um

lado, injustificadamente, os jovens e, por outro, os idosos”, acrescentando que se

deve “adequar, com equidade, a relação havida entre os riscos assistenciais e as

mensalidades cobradas”. O que é vedado, segundo o relator, são aumentos

desproporcionais, sem justificativa técnica, afastando a tese que a operadora teria

incluído uma “cláusula de barreira” para impedir que idosos continuassem segurados

pelo plano.

Entretanto, conforme já explanado nos capítulos anteriores, apesar da Lei de

Planos de Saúde – Lei nº 9.656/98, em seu artigo art. 15, prever a possibilidade das

operadoras efetuarem este reajuste desde que o contrato estabeleça as faixas

etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, o texto legal fez

uma ressalva importante: proíbe tal majoração aos consumidores com mais de 60

136 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 646.677-SP. Recorrente: Augusto
Aleixo. Recorrido: Unimed de Limeira Cooperativa de Trabalho Médico. Relator: Ministro Raul Araújo.
Quarta Turma, julgado em 09/09/2014, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, data da publicação
18/09/2014. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1308728&
num_registro=200400321867&data=20140918&formato=PDF. Acesso em: 30 jan 2018.
137 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em: 28 jan 2018.
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anos, desde que participem do plano de saúde há mais de 10 anos138. Por sua vez,

a Lei 10.741/03 veda, de forma expressa e clara, a discriminação do idoso nos

planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade em seu

art. 15, § 3º139.

Acontece que, ao decidir pela legalidade do reajuste dos planos de saúde dos

idosos em razão da mudança de faixa etária, desconsiderando a data de adesão e

as leis vigentes à época, o judiciário acaba por relativizar as normas contidas nas

leis federais, passando o “poder” de valorar a proporcionalidade do reajuste aos

órgãos de fiscalização e ao juiz de primeiro grau, adentrando num campo que seria

função do poder legislativo e já superado. Observa-se, por exemplo, que o próprio

julgamento do Tema 952 justifica o afastamento do art. 15, § 3º, da Lei nº

10.741/2003, aduzindo que este artigo “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” 140, quando, na

verdade, o legislador foi claro e não deixou margem para interpretação.

4.1.2 Posicionamentos contrários ás majorações etárias

Pouco antes do julgamento do Recurso Especial, proferido em dezembro de

2016, referente ao Tema 952141, o Superior Tribunal de Justiça possuía

138 “Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art.
35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou
sucessores, há mais de dez anos”.
139 “Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 3º É vedada a discriminação
do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.
140 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em: 28 jan 2018.
141 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em: 28 jan 2018.
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entendimento contrário às majorações etárias para os usuários idosos dos planos de

saúde. No Recurso Especial nº 989.380-RN, datado de novembro de 2008, o STJ

entendeu pela abusividade do reajuste por faixa etária para os planos de Saúde dos

idosos, mesmo para os firmados antes da vigência do Estatuto.

De acordo com o referido julgado, “o interesse social que sujaz do Estatuto do

Idoso, exige sua incidência aos contratos de trato sucessivo, assim considerados os

planos de saúde, ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto

Protetivo”. Ainda, explica que o art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 impede o

reajuste da mensalidade dos planos de saúde em razão da faixa etária,

esclarecendo que tal vedação não envolve as demais majorações permitidas em lei,

as quais ficam garantidos às empresas prestadoras, “sempre ressalvada a

abusividade”.

Esse é, inclusive, o entendimento majoritário da doutrina. De acordo com

Joseane Suzart, “não há que se discutir que os idosos, mesmo que não tenham

completado 10 (dez) anos em um mesmo plano de saúde, não podem ser

prejudicados com os aumentos das mensalidades baseados na sua faixa etária”142.

A autora completa argumentando que seria inadmissível que a lei tolerasse que as

pessoas idosas efetuassem o pagamento da contraprestação referente ao plano de

saúde durante grande lapso de tempo e, “na etapa da vida que mais necessitassem

de assistência médica tivesse que se retirar da relação contratual diante das

vultuosas majorações impostas”143.

Por sua vez, Paulo Alves Franco enalteceu a inclusão do art. 15, § 3º, da Lei

nº 10.741/2003, no ordenamento jurídico, aduzindo que, finalmente, “o governo

atentou para a falta de solidariedade e de consideração da parte das empresas

exploradoras dos serviços de saúde em relação à pessoa idosa” 144. Há de se

ressaltar, contudo, que o art. 15 do Estatuto versa sobre a majoração realizada com

esteio na faixa etária do contratante, sendo permitido outros tipos de reajustes, como

o anual e por custos operacionais, que são permitidos para garantir a equidade e a

manutenção da relação contratual.

No final de 2008, o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) realizou

pesquisa com base nas propostas de vendas e contratos de planos de dezesseis

142 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 572.
143 Ibidem, p. 572.
144 FRANCO, Paulo Alves. Estatuto do Idoso Anotado. São Paulo: Editora de Direito, 2004, p. 43.
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operadoras de saúde e revelam que pessoas, a partir dos 60 anos, são indesejadas

pelas empresas. Entre as irregularidades, estão aumentos os abusivos nas últimas

faixas etárias, que chegam a 104%, o que tem levado à "prática de expulsão" dos

mais velhos das carteiras145. A pesquisa aponta, ainda, que a própria legislação da

ANS cria barreira para esses usuários ao permitir às operadoras a aplicação de

reajustes por mudança de faixa etária de até 500%, entre a primeira e a última faixa.

Com isso, o plano do idoso custa, em média, 80% do salário mínimo.

Na condição de norma de ordem pública e interesse social, o art. 15 da Lei

10.741/2003 deve, inclusive, ser aplicado retroativamente em face de contratos

privados de assistência à saúde firmados antes mesmo da sua vigência146. A

presença de normas de ordem pública, acentua Malaurie147, justifica sua aplicação

imediata a toda relação contratual, dado o caráter fundamental e imperativo das

normas que a integram. Assim, mesmo que no contrato firmado entre o usuário e a

empresa fornecedora do plano esteja explícita a majoração quando o contratante

completar sessenta anos ou mais, deve-se considerar cláusula nula e não escrita.

Reajustar os planos de saúde dos idosos, com base em cláusulas leoninas e através

de altos percentuais é agir de modo desleal148.

Aproveitando-se do poder de redigirem os contratos de assistência à saúde

suplementar, as operadoras incluem cláusulas prejudiciais aos usuários, exigindo

altos percentuais para o reajuste das mensalidades dos idosos, gerando um

marcante desequilíbrio na relação estabelecida. Desse modo, tendo em vista o

“princípio máximo orientador do CDC”, consoante leciona Cláudia Lima Marques149,

da boa fé objetiva, bem assim o artigo 51, IV, do Código de Defesa e Proteção do

Consumidor, esses dispositivos, que coloquem o consumidor em desvantagem

exagerada, devem ser considerados nulos.

145 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Pesquisa de Planos de Saúde. Disponível em:
<http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/2008-11-ed127-pesquisaplanossaude.pdf>.
Acesso em: 04 fev 2018.
146 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 455.
147 MALAURIE, Ph. L’ordre public et le contrat. Étude de droit civil compare. France, Anglaterre et.
URSS, p.87.
148 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. op. cit, p. 451.
149 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe Bessa.
Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012,
p. 57.

http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/2008-11-ed127-pesquisaplanossaude.pdf
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Ainda, na enunciação de Wieacker150, a boa-fé precisa estar em constante

adaptação às necessidades emergentes da sociedade. Diante das estatísticas

mencionadas acima, é certo que o consumidor idoso necessita de maior assistência

e amparo jurídico, no entanto, a disposição atual do STJ se revela em total

discrepância com a situação vivenciada atualmente por esses consumidores,

propiciando a sua exclusão dos planos de saúde, deixando-os desamparados e

tornando-os ainda mais vulneráveis.

4.2 DECISÕES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS

Conforme linhas pretéritas, antes do julgamento da Tese nº 952 pelo STJ que

resolveu, no bojo do REsp 1.568.244/RJ151, as demandas repetitivas acerca do

reajuste de mensalidade dos planos de saúde com esteio na mudança de faixa

etária, o entendimento majoritário, na Corte Superior e nos Tribunais brasileiros, era

pela ilegalidade da majoração da contraprestação pecuniária dos idosos, levando-se

em consideração unicamente a mudança da idade do usuário.

Se o valor mensal do prêmio já era vultuoso na prática, esse retrocesso do

entendimento do STJ representará a expulsão ainda maior de inúmeros idosos que

não terão condições de arcar com os aumentos que recaem sobre seus planos de

saúde. Isto porque antes, ao verificar a abusividade, tinha-se a possibilidade de

diminuição ao adentrar com um processo, o que não é mais possível após citado

precedente.

A Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do

Idoso asseguram aos consumidores da terceira idade proteção especial, que não

está contemplada por esse novo entendimento do STJ. Os aumentos de faixa

dessas pessoas devem ser arcados pela totalidade do grupo de segurados, diante

do dever de toda a sociedade de tutelar pelos mais velhos, até porque se espera

que todos cheguem a essa condição, quando terão o mesmo tratamento

150 WIEACKER, Franz. El Princípio General de La Buena Fé. Trad. José Luís Carro. Madri: Civita,
1986.
151 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em 28 jan 2018.
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diferenciado próprio dos vulneráveis. Frisa-se que a Lei 10.741/2003, espécie de lei

protetiva, reconhece expressamente a vulnerabilidade do idoso.

Há presunção de vulnerabilidade, de acordo com Adolfo Marmoru152, dos

consumidores de um modo geral e existem as situações em que esse estado d se

potencializa, o que é denominado de hipervulnerabilidade, onde os idosos se

incluem. Para Cristiano Schmitt153, ao Estado Social importam não apenas os

vulneráveis, mas, sobretudo, os hipervulneráveis.

Assim, o presente tópico tem como objetivo analisar as decisões que

prevalecem nos tribunais brasileiros diante dos recentes julgados em relação aos

reajustes etários para os usuários idosos dos planos de saúde.

4.2.1 Tribunais do Sul e Sudeste

Conforme exposto, antes da tese firmada no REsp 1.568.244/RJ, julgado pelo

STJ na forma dos Recursos Repetitivos, Tese nº 952, os Tribunais de Justiça do Sul

e do Sudeste154 seguiam o entendimento de que o reajuste por mudança de faixa

etária para segurado, com mais de sessenta anos de idade, era abusivo e ofendia

ao disposto no art. 15, IV, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 15 §3º do

Estatuto do Idoso.

Os julgamentos eram no sentido de que, se tal majoração estivesse

estipulada no contrato firmado entre as partes, deveria ser considerada cláusula

abusiva e, portanto, nula, ainda que se tratasse de instrumento firmado antes da

vigência do Estatuto do Idoso, porquanto se trate de norma de ordem pública, com

aplicação imediata, devendo ser vedada a discriminação em razão da idade. Os

julgadores fundamentavam suas decisões no princípio basilar da boa fé objetiva,

alegando que as partes deveriam agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da parte adversa155.

152 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A Proteção Constitucional do Consumidor, 2. ed, Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 229.
153 SCHIMITT, Cristiano Heinick. A “hipervulnerabilidade” do consumidor idoso. RDC 70/139 e ss.
154 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. Apelação Cível nº 20150131710/RN.
Apelante: Unimed Mossoró- Sociedade Cooperativa de Trabalhos médicos. Apelada: Francisca
Almaiza Fernandes de Carvalho. Relator: Desembargador Amílcar Maia. Terceira Câmara Cível,
julgado em 20/05/2016, Diário de Justiça Eletrônico, RN, data da publicação 24/05/2016.
155 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Apelação nº 00642346120118190014/RJ.
Apelante: Gilberto Monteiro Cruz e Banco Itaú S.A. Apelada: Os Mesmos. Relator: Desembargadora
Letícia de Faria Sardas. Visésima Câmara Cível, julgado em 09/10/2013, Diário de Justiça Eletrônico,
RJ, data da publicação 01/04/2014.
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Ocorre que, após o julgamento do REsp 1.568.244/RJ pelo STJ, em

dezembro de 2016, os tribunais passaram a entender pela possibilidade da

majoração da contraprestação mensal para os usuários idosos dos planos de saúde.

A tese atual, portanto, é de que a estipulação de reajuste de mensalidade de plano

de saúde em virtude de mudança de faixa etária, por si só, não é abusiva, sendo

válida se prevista em contrato e se for observadas as diretrizes dos órgãos

regulamentadores, não contemplando percentuais desarrazoados e aleatórios156. Os

tribunais, contudo, têm buscado controlar essas majorações, verificando as

arbitrariedades no caso concreto157.

4.2.2 Tribunais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste

Nesse mesmo sentido, era o entendimento dos tribunais do Centro-Oeste,

Norte e Nordeste brasileiros. Com efeito, no julgamento da Apelação Cível nº

266906/AP, o relator Gilberto Pinheiro, desembargador do Tribunal de Justiça do

Estado do Amapá aduziu, em 2006, que o reajuste dos contratos referentes aos

planos de saúde levando em conta apenas o envelhecimento da pessoa, manifesta-

se abusivo, “eis que a idade não induz à certeza de que o usuário demandara

maiores cuidados médicos ou mesmo que a operadora terá maiores gastos com a

pessoa”. O relator continua afirmando que os contratos deverão atender,

“precipuamente, sua função social, ressaltando que nenhuma convenção

prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública para assegurar a função social

da propriedade e dos contratos” 158.

Após o julgamento do REsp 1.568.244/RJ, apesar de reconhecerem que a

estipulação do reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude de mudança

na faixa etária, por si só, não é abusiva, os tribunais mencionados têm utilizado sua

156 Tema 952: "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."
157 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível nº 70070017256/RS.
Apelante: Circulo Operadora Integrada de Saúde. Apelada: Jussara Marchioro Canali. Relator:
Desembargador Luiz Augusto Coelho Braga. Sexta Câmara Cível, julgado em 29/06/2017, Diário de
Justiça Eletrônico, RS, data da publicação 10/07/2017.
158 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. Apelação Cível nº 266906/AP. Apelante: UNIMED
MACAPÁ – Cooperativa de Trabalho Médico. Apelada: José do Carmo Nascimento. Relator:
Desembargador Gilberto Pinheiro. Câmara Unica, julgado em 02/05/2006, Diário Oficial do Estado,
AP, data da publicação 21/07/2006.
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prerrogativa de verificar cada caso para aplicar a razoabilidade, e têm decidido mais

em prol do consumidor do que os tribunais do Sul e Sudeste do Brasil. Em recente

julgado do Distrito Federal159, por exemplo, determinou-se a não existência de

previsão contratual acerca do reajuste em razão do contrato ser de adesão e,

portanto, suas cláusulas serem leoninas e impostas ao usuário, o que as fariam

nulas e impediria a majoração do valor do prêmio pela empresa de plano de saúde,

conforme tese 952 do STJ.

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem entendido que,

a despeito da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmar

entendimento acerca da possibilidade de reajuste por faixa etária, cabe à operadora

demonstrar, por meios de cálculos atuariais, que os percentuais adotados tem

correspondência direta com o aumento dos gastos com os segurados com idade

acima de sessenta anos160. Assim, reconheceu-se a legitimidade do aumento, porém

determinou sua redução para parâmetros mais adequados.

Portanto, impõe-se assentar diretrizes interpretativas sólidas para a tese

firmada pelo STJ, a fim de evitar que tais consumidores, com vulnerabilidade

agravada pela idade avançada e com imprescindibilidade de contar com a cobertura

de plano de saúde, não sejam prejudicados pela aplicação equivocada de um

precedente que já se configurou um retrocesso incompatível com a proteção

especial conferida ao idoso e àquele em vias de adentrar a terceira idade. Caberá

aos Judiciários estaduais a tarefa de se sensibilizar a esta realidade, aplicando ao

entendimento do STJ os princípios norteadores do Código de Defesa do

Consumidor, Estatuto do Idoso e, acima de tudo, da Constituição Federal.

159 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Apelação Cível nº
07029853320178070001/DF. Apelante: Arinalda Lopes Ferreira e Amil Assistência Médica
Internacional S.A. Apelada: Os Mesmos. Relator: Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.
Quinta Câmara Cível, julgado em 09/11/2017, Diário de Justiça Eletrônico, DF, data da publicação
16/11/2017.
160 Ver: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Agravo de Instrumento nº 0012883-
71.2017.8.05.0000/BA. Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde. Agravada: Anamélia
Tourinho de Garcia. Relator: Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal. Primeira
Câmara Cível, Diário de Justiça Eletrônico, BA, data da publicação 26/09/2017.
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5 A NECESSÁRIA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO NA SAÚDE
SUPLEMENTAR DIANTE DOS AUMENTOS ARBITRÁRIOS

Não restam dúvidas que os mais idosos apresentam uma situação

diferenciada daqueles que, ainda, não ingressaram no campo da senilidade e, de

fato, as empresas que atuam no mercado da saúde privada deverão destinar custos

maiores para o cumprimento do quanto previsto no instrumento contratual. Contudo,

critérios devem ser obedecidos com o objetivo de que os idosos não sejam

discriminados e colocados à margem da relação contratual, tendo que desta se

retirarem em virtude do aumento exorbitante nas prestações161.

Caracterizados como “contratos cativos de longa duração”, os planos de

saúde necessitam de uma fiscalização intensa por parte dos órgãos competentes,

para que os interesses e direitos dos consumidores idosos não fiquem

prejudicados162. Todavia, mesmo após o início da vigência da Lei 9.656, o problema

dos aumentos baseados na faixa etária persiste. Segundo dispõe o art. 15 do

referido diploma legal, a variação das contraprestações pecuniárias em razão da

idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato

inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma

delas163.

Observa-se que, de fato, o teor desse dispositivo não trata do assunto de

modo preciso. De modo diverso, a Lei 10.741/2003 veda, claramente, em seu art.

15, § 3º, a majoração do valor do prêmio em razão da mudança da faixa etária para

os contratantes com idade superior a sessenta anos164.

161 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro:
Aide, 1995, p. 17.
162 MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos
(Coords.) Saúde e responsabilidade: seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, p. 117 (Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13).
163  Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art.
35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou
sucessores, há mais de dez anos.
164 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 3º É vedada a discriminação
do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
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Ocorre que, ao decidir, em acórdão proferido no REsp 1.568.244/RJ165, pela

legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos de saúde individual ou familiar

dos idosos, com esteio na faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça acabou por

criar um precedente que vai de encontro com os princípios basilares constantes nas

leis 8.078/90 e 10.741/2003.

O Código de Defesa e Proteção do Consumidor e o Estatudo do idoso, leis de

ordem pública, de origem constitucional, estabelecem uma série de regras de

controle e intervenção estatal que impactam diretamente nas relações

massificadas166. As normas de ordem pública, segundo Cláudia Lima Marques167,

estabelecem “valores básicos e fundamentais de nossa ordem jurídica”, e são,

portanto, indisponíveis e inafastáveis pela vontade individual através de contratos.

Dessa forma, o presente capítulo tem como objetivo a proposição de

soluções, com o fito de que o problema arregimentado nesta monografia possa ser

solucionado, bem como trata da atuação da Agência Nacional de Saúde e dos

instrumentos que integram a Política Nacional das Relações de Consumo, para que,

realmente, haja a defesa do consumidor nos contratos de plano de saúde. Ainda,

serão analisados alguns princípios e direitos básicos dos consumidores idosos, tais

como a vulnerabilidade (hipervulnerabilidade), a boa-fé objetiva, o direito básico ao

equilíbrio contratual e os seus direitos previstos constitucionalmente.

5.1 A HIPERVULNERABILIDADE DO USUÁRIO IDOSO

A Lei 8.842/94 instituiu a Política Nacional do Idoso e considerou idosa a

pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. A esse respeito, cumpre frisar

que a Lei 10.741/2003, espécie de lei protetiva, reconhece expressamente a

vulnerabilidade desses usuários.

165 Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.568.244/RJ. Recorrente: Maria
das Graças Sá. Recorrido: Samoc S.A. Soc Assistencial Médica e Odonto-Cirurgia. Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, DF, data da publicação 19/12/2016. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1557394&
num_registro=201502972780&data=20161219&formato=PDF. Acesso em: 28 jan 2018.
166 MARQUES, Claudia Lima. A Lei 8.078/90 e os direitos básicos do consumidor. In: BENJAMIN,
Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Claudia Lima. Manual de Direito do
Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 53.
167 Ibidem, p. 55.
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O princípio da vulnerabilidade se assegura como vetor básico de proteção do

consumidor168, ou seja, existe o reconhecimento da fragilidade dos usuários no

mercado. Vale salientar que nem todos são considerados hipossuficientes, porém

sempre é considerado vulnerável, segundo o art. 4º, do CDC. Conforme assevera

Cláudia Lima Marques169, trata-se de presunção absoluta de vulnerabilidade,

podendo ser vista sobre vários vetores: intelectual (informacional e educacional),

cognoscitivo (jurídico e técnico), biopsíquico, cultural, político e social, e os efeitos

deletérios da produção/consumo exacerbado.

Como já abordado no primeiro capítulo, a incidência dos contratos de adesão

no âmbito negocial não mais possibilitou ao consumidor participar da elaboração do

seu conteúdo, detendo o fornecedor o poder de ditar o conteúdo do instrumento170.

A prestação de informação tornou-se precária, visto que, frequentemente, sequer se

tem acesso ao instrumento padronizado e, mesmo quando o recebe, não se

consegue dirimir os seus termos, ainda que abusivos, trata-se, assim, da

vulnerabilidade informacional. A educacional decorre do fato de os usuários não

buscarem obter orientações sobre os direitos básicos que possuem, muito menos as

instituições de ensino, públicas e privadas, tanto nos ensinos fundamental, médio ou

superior, não trazem, em seus currículos e programas, as citadas noções

elementares171.

No tocante ao aspecto cognoscitivo, este se refere à capacidade e ao poder

de conhecimento e de compreensão do sujeito; trata-se da vulnerabilidade técnica e

jurídica. Devido ao alto grau de evolução científica e tecnológica, os produtos e

serviços estão cada vez mais complexos, sendo que a maioria dos consumidores,

notadamente os idosos, não têm a habilidade técnica para apreender a sua

constituição ou realização, muito menos conhecimentos especializados sobre o

produto ou serviço que adquire172.

168 MARQUES, Claudia Lima. A Lei 8.078/90 e os direitos básicos do consumidor. In: BENJAMIN,
Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Claudia Lima. Manual de Direito do
Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 54.
169 Ibidem, p. 54.
170 ZABAN, Breno; BESSA, Leonardo Roscoe. Vulnerabilidade do consumidor: estudo empírico sobre
a capacidade de tomada de decisões financeiras por interessados na compra de imóveis. Revista de
Direito do Consumidor. V. 101. Ano 24. São Paulo: Revista dos Tribunais, set-out, 2015, p. 209-237.
171 Sobre o tema, vide: SILVA, José Luiz Toro da. Manual de Direito da Saúde Suplementar. São
Paulo: Mapontes, 2005.
172 MARQUES, Claudia Lima. A Lei 8.078/90 e os direitos básicos do consumidor. In: BENJAMIN,
Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Claudia Lima. Manual de Direito do
Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 60.
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Quanto ao aspecto cultural e social, diante da intensa publicidade e

propaganda de produtos, o consumidor busca no produto importado, a marca, que

mostra que ele está seguindo o processo de “uniformização”. E o aspecto social e

político decorre do individualismo exacerbado da sociedade pós-moderna, em que

os consumidores não se organizam em entidades que possam lutar pelos seus

interesses e direitos173. No que concerne ao usuário idoso, em que pese não

estejam inseridos com as faixas mais vulneráveis no que concerne às questões

sociais e culturais, também são afetados pela mídia, além de não haver grande

representação no Congresso Nacional que busque inserir suas necessidades ao

mercado.

Em relação ao aspecto biopsíquico, todos os consumidores são vulneráveis,

contudo alguns são ainda mais suscetíveis ao dispêndio, como os idosos, as

crianças e aqueles com problemas psíquicos. Assim, subdivide-se em

vulnerabilidade psíquica, emocional e etária, também denominados de

hipervulneráveis, diante da necessidade de uma proteção maior pelo ordenamento

jurídico para estes sujeitos de direito. Vale ressaltar que, atualmente, muitas

pessoas estão acometidos por “transtorno obsessivo compulsivo” voltado para a

compra desenfreada de bens, o que se denomina de oniomania174.

Ressalte-se que, ao se colocar na condição de consumidor, segundo Roberto

Durço175, o idoso passa a ser protegido tanto pelas normas constantes no Código de

Defesa do Consumidor, quanto das garantias inseridas no Estatuto do Idoso.  Essa

proteção intensificada decorre exatamente da hipervulnerabilidade do idoso nas

relações de consumo.

A vulnerabilidade e a hipossuficiência não se confundem, visto que esta é a

característica que se refere às pessoas que não dispõem de recursos econômicos e

financeiros para proverem o sustento com equilíbrio e satisfação, enfrentando,

consequentemente, dificuldades para o acesso à justiça, conforme previsto na Lei n.

1.060/50. Enquanto a vulnerabilidade se presume com relação a todo e qualquer

consumidor, a hipossuficiência é uma marca visível apenas nos casos em que existe

uma flagrante fragilidade econômica do cidadão em prover os aspectos processuais

173 Sobre o tema, consultar: BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Trad. Mauro
Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
174 Sobre o tema, vide: SILVA, José Luiz Toro da. Manual de Direito da Saúde Suplementar. São
Paulo: Mapontes, 2005.
175 DURÇO, Roberto. Idosos endividados sob débito consignado, APMP Revista, ano XIV, v. 53, fls.
59.
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necessários para a defesa dos interesses e direitos, sem gerar prejuízos para si e

para a sua família176.

A vulnerabilidade (hipervulnerabilidade) do consumidor idoso, segundo Bruno

Miragem177, é demonstrada em dois aspectos principais: i) a diminuição ou perda de

determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna ainda mais suscetível em

relação ao mercado de consumo; e ii) a dependência dos produtos e serviços

ofertados, que os colocam em uma situação de necessidade frente aos

fornecedores. Ademais, o idoso possui uma desestabilização econômica e

psicológica, posto que tem uma diminuição da renda com a aposentadoria, exigindo-

lhe adaptações de gastos.

Em relação ao primeiro aspecto, o CDC considera prática abusiva o

fornecimento de produtos ou serviços prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do

consumidor tendo em vista a sua idade (art. 39, IV178).  Já em relação ao segundo

aspecto, ao da dependência, vê-se uma arbitrariedade quando o fornecedor

descumpre sua obrigações decorrentes dos contratos de planos de saúde, já que a

necessidade e a catividade a esses serviços se torna imperiosa quando as pessoas

tornam-se idosas179.

5.2 DIREITO CONSTITUCIONAL DO IDOSO

Na atualidade, diversos brasileiros contratam planos de saúde, diante da

desestruturação e ineficiência do sistema público brasileiro. O SUS não consegue

atender, de forma universal e integral, a todos os cidadãos, acarretando, assim, a

importância de serem prevenidas e combatidas as práticas arbitrárias empreendidas

pelas pessoas jurídicas que atuam no ramo suplementar, pois causam prejuízos

materiais e morais para os usuários idosos.

A Constituição Federal de 1988, o Código de Defesa e Proteção do

Consumidor, a Lei de Planos de Saúde e o Estatuto do Idoso trouxeram um aparato

normativo significativo em nosso ordenamento jurídico, e se tornaram instrumentos

176 Sobre o tema, vide: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito
Privado. 2. ed. rev. e ampl Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
177 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 103.
178 “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV -
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
179 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva.: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador; Juspodivm, 2010, p. 447.
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de proteção e defesa do consumidor idoso180. Apesar disso, verifica-se,

casuisticamente, inúmeras práticas abusivas praticadas pelas Operadoras de Planos

de Saúde.

A elevação de preço de produto ou serviço, sem justa causa, já se constitui

arbitrariedade por força do art. 39, inciso X, do CDC, além de haver “um aparente

confronto entre o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que proíbe a lei de

prejudicar o ato jurídico perfeito, e os arts. 5º XXXII, que prevê a proteção do

consumidor”181. Ademais, o art. 230 da Carta Magna estabelece a necessidade de

amparar as pessoas idosas defendendo sua dignidade e bem-estar.

Deve-se ainda levar em consideração os princípios fundamentais da

República Federativa do Brasil, como o da dignidade da pessoa humana e da

proporcionalidade. Para Adolfo Mamoru Nishiyama182, “a interpretação da proteção

do consumidor idoso deve girar em torno do princípio da dignidade da pessoa

humana”, isto porque o contrato, ato jurídico perfeito, não pode ser interpretado de

modo absoluto, posto que se trata de um contrato celebrado por adesão183.

Ainda que a Constituição adote um sistema de liberdade de preços, segundo

Roberta Densa184, há a possibilidade de intervenção do Estado com o fito de manter

o Estado Social e a democracia. Assim, o princípio da proporcionalidade é

ordenador de direitos e está incrustado na isonomia constitucional. A vedação do

aumento arbitrário das prestações dos planos de saúde em razão da idade, mesmo

nos contratos assinados antes do Estatuto do Idoso, está em consonância com os

elementos da proporcionalidade.

5.3 O DIREITO BÁSICO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL

180 NETO, Antônio Joaquim Fernamdes. Plano de Saúde e direito do Consumidor. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002, p. 129.
181 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A Proteção Constitucional do Consumidor. 2. Ed. Atlas: RT, 2010, p.
234.
182 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A Proteção... op. cit. p. 235.
183 Sobre o tema, consultar: SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Contratos de adesão na seara
consumerista e a importância da posição visionária de Orlando Gomes. Revista do CEPEJ. Salvador:
Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia
– CEPEJ, v. 4, n. XIV, 2013.
184 DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 21, p. 106
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Para haver o equilíbrio nas relações de consumo, as partes contratantes

devem atuar de forma solidária, com base no princípio da boa-fé objetiva185, que

molda a nova teoria contratual, exigindo a construção de ambiente de solidariedade,

lealdade, transparência e cooperação. Neste sentido, leciona Judith Martins-Costa186

que a boa-fé objetiva indica primeiramente, um modelo de comportamento, um

standard valorativo de concretos comportamentos humanos.

Para a solução dos problemas referentes aos contratos celebrados, leciona

Joseane Suzart187 que o princípio objetivo da equivalência e princípio da justa

distribuição dos ônus e riscos são imperiosos.  Deve, portanto, haver equivalência

entre a prestação e a contraprestação firmadas entre as partes, bem como deve ser

averiguado se o ônus, encargos e riscos foram distribuídos equitativamente. Para a

autora, “nos planos e seguros de saúde, nascidos de contratos de mera adesão,

constantemente as empresas transferem para os consumidores os ônus”, como, por

exemplo, “as altas majorações com esteio nas faixas etárias mais próximas dos

sessenta anos, prejudicando consumidores que, durante anos, contribuíram para a

empresa e, às vezes, nem geraram tantas despesas”.

As avaliações dos riscos e dos valores devem ser feitos de forma objetiva

para se atingir o equilíbrio contratual. Para Karl Larenz188, uma relação jurídica

apenas se dá como equilibrada quando cada um dos envolvidos, cumprindo o que

lhe é devido de forma justa, recebe a prestação prevista no contrato, não havendo

vantagem excessiva ou lesão aos participantes.

Vantagem manifestamente excessiva, para Bruno Miragem189, é um proveito

que venha a dar causa ao desequilíbrio da relação jurídica de consumo. A equidade,

para Rizatto Nunes190, deve surgir como corretivo ou impedimento das condições

gerais iníquas ou que provocam o abuso de direito do predisponente em relação a

qualquer aderente.

185 Sobre o tema, consultar: MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. A Boa Fé no Direito
Civil. Coimbra: Almedina, 2001.
186 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 412.
187 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 504.
188 LARENZ, Karl. Derecho Justo. Fundamentos da Ética Jurídica. Trad. Luis Díes-Picazo. Madri:
Editorial Civitas S.A, 1985, p. 145.
189 Ibidem, p. 290.
190 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 737.
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Exemplo de abuso de direito nas relações de consumo são os aumentos

excessivos dos planos de saúde dos idosos. Segundo Joseane Suzart191, ao

estabelecerem os malfadados aumentos de mensalidade dos contratos, as

operadoras de plano de saúde “não estão agindo da forma esperada pelos

consumidores, principalmente em virtude do fato de que a maioria destes mantém

relações contratuais iniciadas antes de 1999” e já vivenciaram diversos aumentos,

não sendo esperado que, de forma repentina, fossem impostas majorações

exorbitantes ao completar sessenta anos. Trata-se de uma vantagem excessiva do

fornecedor em face do usuário, o que não pode ser aceito. Os pactuantes devem

“agir orientados pelos seus interesses, mas de forma lídima, em outras palavras,

sem a prática de atos que ofendam os bons costumes e a lealdade” 192.

São vários procedimentos vexatórios que desequilibram as relações

contratuais, e não há uma definição exata para o abuso de direito. Bruno Miragem193

entende esse conceito como a noção de prevalência da posição dominante do

fornecedor na relação de consumo, de uma situação de vulnerabilidade do

consumidor. Neste sentido, também leciona o doutrinador Klaus Dohrmann194, ao

afirmar que “en la duda, debe deducirse un perjuicio no razonable si uma cláusula no

es compatible con principios fundamentales de la regulación legal de que diverge, o

restringe derechos o deberes fundamentales”. 195.

Por sua vez, Rizzato Nunes196 considera abuso o resultado do excesso de

exercício de um direito, capaz de causar dano a outrem.  Ou seja, para o autor, o

conceito se caracteriza pelo uso irregular e desviante, por parte do titular. Se uma

das partes utiliza-se do contrato para obter um benefício injusto, perpetra abuso do

191 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 504.
192 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 506.
193 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 283.
194 DOHRMANN, Klaus Jochen Albiez. Das Condições Gerais dos Contratos/Cláusulas Abusivas: e o
enforque acerca do Estado da questão na Alemanha. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo,
v. 4, n. 16, Curitiba, dez. 2014, p. 188 Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/90949/condicoes_gerais_contratos_dohrmann.pdf. Acesso
em: 11 Jan 2018.
195 “na dúvida, deve subtrair um dano não razoável se uma cláusula não é compatível com os
princípios fundamentais da regulação legal de que diverge ou restringe direito ou deveres
fundamentais” (tradução livre).
196 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 596.

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/90949/condicoes_gerais_contratos_dohrmann.pdf
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direito, o que estará concretizado por intermédio de cláusula que se afasta de sua

finalidade197.

Entretanto, como é cediço, deve haver um equilíbrio entre as partes,

pactuando-se de forma objetiva e levando em consideração os princípios

norteadores do Código de Defesa do Consumidor, como o da hipervulnerabilidade

do consumidor idoso, lealdade contratual e boa-fé objetiva, observando-se também

o que é disposto em sede constitucional e nas legislações que regem a matéria.

5.4 A CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA

Os consumidores, ao firmarem contratos, acreditam que estão participando de

uma relação saudável, caracterizada pela harmonia e equilíbrio, mas essa confiança

será prejudicada com os aumentos irregulares praticados. A superioridade

econômica das empresas fornecedoras nas relações jurídicas exige a utilização da

boa-fé como recurso de grande monta para a resolução de conflitos. Assim, na

condição de cláusula geral, a boa-fé será utilizada para interpretar, integrar e

controlar as majorações iníquas das contraprestações pecuniárias dos planos de

saúde198.

Diferentemente da boa-fé subjetiva, que se vincula ao estado psicológico dos

sujeitos, a objetiva significa um agir pautado por certos valores socialmente

significativos, tais como a solidariedade, a lealdade, a probidade, a cooperação e a

consideração aos legítimos interesses alheios. Assim, nas lições de Rodrigo

Momberg Uribe, “la buena fe objetiva traduce en el deber de comportarse correcta y

lealmente, más precisamente, en La observancia de las exigencias que imponen las

convicciones éticas imperantes en el tráfico comercial”199.

Neste mesmo sentido é o entendimento de Verónica Salazar200, que explica

que a boa-fé objetiva configura a formação e a execução do contrato, devendo as

197 FERNANDES NETO, Guilherme. Cláusulas, práticas e publicidades abusivas: o abuso do direito
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2012, p. 117.
198 Sobre o tema, consultar: BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e
Seguros de Saúde. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
199 “a boa-fé objetiva traduz um dever de comportar-se correta e lealmente, mais precisamente, na
observância das exigências que impõe as convicções éticas imperantes no tráfico comercial”
(tradução livre). URIBE, Rodrigo Momberg. El control de las cláusulas abusivas como instrumento de
intervención judicial en el contrato. Revista Derecho Valdivia. v. 26. n. 1, Valdivia, jul. 2013.
Disponível em: http://www.scielo.cl/pdf/revider/v26n1/art01.pdf. Acesso em 21 dez 2017.
200 SALAZAR, Verónica María Echeverri. El control a las cláusulas abusivas en los contratos de
adhesión com consumidores. Opinión Jurídica. V. 10, n. 20, Medellín, Colombia, Julio-Diciembre de

http://www.scielo.cl/pdf/revider/v26n1/art01.pdf
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partes se “comportar com honorabilidad, honradez, rectitud y sin ánimo de engañar o

lesionar al otro, lo que posibilita que el cocontratante, a su vez, pueda legítimamente

confiar en que su comportamiento es leal, correcto y ajustado a derecho”201.

A boa-fé objetiva poderá assumir três funções primordiais: a) critério de

interpretação dos negócios jurídicos; b) de integração ou fonte autônoma de deveres

jurídicos; e c) controle ou limite ao exercício dos direitos subjetivos202. Como critério

de interpretação dos negócios jurídicos, a cláusula geral da boa-fé objetiva constitui

importante instrumento para que todas as informações sobre a proteção legal

instituída pelo CDC sejam observadas. Na condição de fonte de integração ou fonte

autônoma de deveres jurídicos, a boa-fé objetiva enseja que as partes contratantes

atuem de modo íntegro e probo, mesmo que determinada obrigação não tenha

previsão legal expressa. Além da função de controle ou de limite ao exercício dos

direitos subjetivos203.

Por sua vez, Leonardo Roscoe Bessa204 entende que a boa-fé objetiva

significa uma atuação refletida, isto é, “uma atuação refletindo, pensando no outro,

no parceiro contratual, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos, sem obstrução.

Desse modo, “los contratantes no solo deben actuar con la intención de no

vulnerar ningún interés tutelado por El derecho”205, além dos deveres adicionais de

lealdade, honestidade, probidade, diligência e responsabilidade em todas as

relações jurídicas que estabeleçam e “durante todas las etapas del iter contractus,

para que el contrato se erija como el medio idóneo para la satisfacción de los

intereses individuales de las partes”206. É primordial que o consumidor compreenda

2011, p. 125-144. Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a08.pdf. Acesso
em: 21 dez 2017.
201 “Comportar com honra, honestidade, retidão e sem ânimo de enganar ou lesionar o outro, o que
possibilita que o cocontratante, a sua vez, possa legitimamente confiar que seu comportamento é
leal, correto e ajustado a direito” (tradução livre).
202 SALAZAR, Verónica María Echeverri., op. cit., p. 31.
203 Sobre o tema, vide: MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no
processo obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
204 BESSA, Leonardo Roscoe. Proteção Contratual. In: MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN,
Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 370.
205 “os contratantes não apenas devem atuar com a intenção de não vulnerar nenhum interesse tutela
pelo direito” (tradução livre).
206 “durante todas as etapas do ‘iter contractus’, para que o contrato se erija como o meio idôneo para
a satisfação dos interesses individuais das partes”. TORRES, Camilo Posada. Las cláusulas abusivas
en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. Revista de Derecho Privado. n. 29,
Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre de 2015, p. 141-182. Disponível em:
http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n29/n29a07.pdf. Acesso em 01 Nov 2017.

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a08.pdf
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adequadamente seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que será

estabelecido a partir da assinatura do contrato.

A boa-fé objetiva também busca garantir direitos de modificação das

cláusulas abusivas que estabeleçam prestações desproporcionais ou direito à sua

revisão por quebra da base do negócio, em face de fatos supervenientes que as

tornem excessivamente onerosas. As operadoras de plano de saúde agem em

desacordo com a boa-fé207, na medida em que elevam demasiadamente o valor

mensal do pagamento ou quando excluem o usuário idoso dos planos coletivos,

deixando-os à própria sorte justamente no momento em que mais precisam de

suporte médico.

 Ademais, tal prática viola a lealdade que se espera das relações negociais, a

função social do contrato e estão em desacordo com os preceitos jurídicos208. Os

contratos de seguro saúde tem como objetivo resguardar o direito à vida e à saúde

e, portanto, não se apresentam objeto fugaz ou efêmero.

5.5 A ATUAÇÃO DA ANS E DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE

CONSUMO

A partir da Constituição de 1988, a saúde passou a ser declarada como um

direito fundamental, devendo o Estado prover as condições para o seu exercício, e

foi garantida a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde em

caráter suplementar.

 O processo de regulamentação da saúde suplementar no Brasil foi definido

por Montone209 em três etapas: O marco legal original da regulamentação é o

resultante da Lei 9.656 e da Medida Provisória nº 1655, atualizada em múltiplas MPs

subsequentes. A segunda etapa do processo de regulação ocorreu em setembro de

1999 e teve dois movimentos importantes: a) a introdução do conceito legal de Plano

Privado de Assistência à Saúde, para enfrentar a discussão da inconstitucionalidade

da inclusão das seguradoras no universo da regulação; b) a definição do Ministério

da Saúde, através do CONSU e da SAS/DESAS, como o único responsável pelos

207 SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa Fé Objetiva: Uma abordagem Crítica
acerca dos Reajustes Abusivos. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 504.
208 Idem, p. 504-505.
209 MONTONE, J. Desafios e perspectivas da saúde suplementar, In: Imaginando e operando a
gestão da assistência no âmbito da saúde suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2002.

http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n29/n29a07.pdf
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dois níveis de regulação do setor: o econômico-financeiro e o de assistência à

saúde. A terceira etapa foi a criação da Agência Nacional de Saúde.

A Lei nº 9.961/2000 instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

e definiu a sua finalidade, estrutura, atribuições, receita, natureza e vinculação ao

Ministério da Saúde. A regulação exercida pela agência possui papel fundamental

no cumprimento das políticas determinadas pelo Estado e sua função legal é

gerencial (técnica), de controle e fiscalização sobre os entes regulados no setor de

Saúde Suplementar. A ANS tem como missão legal promover a defesa do interesse

público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais -

inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir

para o desenvolvimento das ações no país210. Portanto, deve sempre ser preservado

o objetivo de harmonizar os interesses do consumidor, como preço e qualidade, com

os do fornecedor, como a viabilidade econômica de sua atividade comercial, como

forma de perpetuar o atendimento às necessidades da sociedade.

A ANS busca garantir o cumprimento da Lei 9.656/98, que estabeleceu os

planos de saúde, editando normas e regulamentações. Suas regras têm efeito

controlista, fiscalizatório e indutor de boas práticas, através de processos educativos

e vantagens fiscais 211. A ANS normatiza o setor editando regras, controla

principalmente através de informações prestadas pelos usuários e tem o dever de

fiscalizar de forma ativa, intervindo quando existem irregularidades que coloquem

em risco o contrato dos beneficiários e dos prestadores. Ainda, a ANS regula o setor

suplementar, orientando a entrada e a saída das empresas, pois, apesar de não

emitir concessões, ela “autoriza, ou não, o funcionamento das mesmas”212.

Após o advento da Lei 9.656/98 e a criação da ANS, em janeiro de 2000,

houve uma homogeneização e ampliação da cobertura assistencial dos contratos de

planos de saúde, além de muitos outros benefícios aos consumidores, como a

proibição da limitação do número de consultas, de cobertura para exames e de

prazo para internações, mesmo em leitos de alta tecnologia. A legislação trouxe

também como benefício o princípio da não discriminação dos consumidores, em

210 BRASIL. Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9961.htm.
211 CECÍLIO, L.C.O; ACIOLI, G.G.;CONSUELO, S.M.; IRIART, C.B. A saúde suplementar na
perspectiva da microrregulação. In: Duas faces da mesma moeda: microrregulação e modelos
assistenciais na saúde suplementar. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde
Suplementar. – Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2005, p. 72.
212 Ibidem, p. 72.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9961.htm
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função da essencialidade do serviço, atendendo ao pilar fundamental esculpido na

Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana.

A referida lei ainda veda que as operadoras impeçam que, em razão da idade

ou de ser a pessoa portadora de deficiência, participe de planos privados de

assistência à saúde. Estes atos irregulares, que contrariam a legislação em vigor,

podem ser denunciados pelos consumidores através do disque ANS ou

pessoalmente nos núcleos regionais da Agência, espalhados por alguns estados do

Brasil. O consumidor tem o direito de se identificar ou não no ato da denúncia.

Para a efetivação destes direitos básicos de proteção do consumidor, a

Política Nacional das Relações de Consumo conta com os seguintes instrumentos:

assistência jurídica, integral e gratuita, para o usuário carente; Promotoria de Justiça

de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público; delegacias de polícia

especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de

consumo; Juizados Especiais de pequenas Causas e Varas Especializadas para a

solução de litígios de consumo; e estímulos às Associações de Defesa do

Consumidor. Constituem associações desta natureza as seguintes: BRASILCON

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), associação civil, sem fins lucrativos,

com atuação no Brasil; e ABDECON (Associação Baiana de Defesa do

Consumidor), projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal

da Bahia.

Além dessas, são órgãos públicos que atuam na defesa do consumidor contra

as práticas abusivas: a SENACON (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor),

órgão vinculado ao Ministério da Justiça, o DPDC (Departamento Nacional de

Proteção e Defesa do Consumidor), a PROCON-BA (Superintendência Estadual de

Defesa do Consumidor), vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a

CODECON (Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor), vinculado à

Secretaria de Serviços Públicos.

A Política Nacional de Consumo procura coibir e, principalmente, reprimir as

abusividades praticadas pelos fornecedores no mercado de consumo, permitindo a

atuação livre e consciente do consumidor na relação. Por práticas abusivas, entende

Antônio Herman V. Benjamin213 como “a desconformidade com os padrões

mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor”. Desta forma, toda e

213 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de
Direito do Consumidor. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 276.
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qualquer onerosidade excessiva deve ser proibida, visto que é inconcebível o abuso

de poder, o excesso deste, ou a infração da lei em seu sentido amplo. O referido

autor214 afirma que a prática abusiva é todo procedimento mercadológico arbitrário,

não havendo uma definição precisa.

É no ramo da saúde que brota a grande maioria das práticas abusivas,

apesar da atuação da ANS e dos órgãos de controle. Isto porque, não obstante as

normas já inseridas, existem ainda bastantes “saídas” para as empresas onerarem

os consumidores idosos e os excluir dos planos de saúde coletivos ou submetê-los a

aumentos arbitrários. As operadoras ainda se utilizam dos contratos coletivos para

fugirem do teto anual imposto pela ANS e proceder com o aumento do prêmio, o que

não pode mais ser aceito.

As chamadas “práticas abusivas”, segundo Rizzato Nunes215, são “ações e/ou

condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como ilícitas,

independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado”. São

antijurídicas em si, apenas por existirem de fato no mundo fenomênico. Segundo

Leonardo Garcia216, são vedadas obrigações iníquas (injustas, contrárias à

equidade), abusivas (que desrespeitam valores da sociedade) ou que ofendam o

princípio da boa-fé objetiva (como a falta de cooperação, de lealdade, quando frustra

a legítima confiança criada no consumidor) e a equidade (justiça do caso concreto).

Por se tratar de mera enumeração exemplificativa (“numerus apertus”)

prevista no artigo 39, do CDC, Bruno Miragem217 utiliza critérios para aferir como

práticas abusivas, quais sejam a desproporcionalidade, o desvio da função social e

econômica; a incompatibilidade com a equidade e com a boa-fé. Afirma o referido

autor218 que não poderia o legislador listar, exaustivamente, as práticas abusivas,

diante da velocidade do mercado de consumo e as constantes mutações. Por isso

mesmo é que se buscou deixar bem claro que a lista do art. 39 é meramente

exemplificativa, uma simples orientação ao intérprete.

Portanto, no vínculo jurídico estabelecido entre as operadoras de planos de

saúde e os consumidores, estes têm a expectativa de que aquelas prestem os

214 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de
Direito do Consumidor. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 276.
215 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto., op. cit., p. 596.
216 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência,
doutrina. 6. ed. rev., ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 44.
217 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 283.
218 Ibidem, p. 283.
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serviços mediante o pagamento de uma mensalidade justa, compatível com a

natureza do plano adquirido, Na medida em que os aumentos exorbitantes e

contrários às leis vigentes são feitos, as empresas viola, o dever de decoro e

hosnestidade esperado pelos consumidores, afetando o equilíbrio e a função social

do contrato.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 - Desenvolvida a presente monografia através de quatro capítulos,

conforme proposto na introdução, constatou-se o problema inerente à

imprescindibilidade de proteção do consumidor idoso, usuário de plano de saúde

suplementar, à luz da Constituição Federal e do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor. A hipótese basilar da investigação restou confirmada de modo a

demonstrar que, realmente, existem, no plano fático, inúmeras práticas abusivas,

notadamente em relação às disposições atuais do Poder Judiciário, que tem sido

voltado em prol das empresas operadoras de planos de saúde, estabelecendo

posicionamento em dissonância com os preceitos constitucionais e consumerista.

2 - Quanto às hipóteses secundárias, observou-se que, em que pesem

inúmeros instrumentos judiciais e extrajudiciais utilizados pelo Poder Público, estes

não são capazes de inibir práticas abusivas nos contratos de planos de saúde dos

idosos, diante da atual tendência do Superior Tribunal de Justiça em prol das

operadoras. Defende-se a interpretação e a aplicação das normas contidas na

Constituição Federal de 1988 por que versam sobre a proteção do consumidor e das

disposições constantes no CDC.

3 – Resta inabalada a certeza da iniqüidade das cláusulas e práticas que

despontam em elevados aumentos realizados pelas operadoras, sob a justificativa

de que o passar da idade lhes traz operação excessiva. Isto porque o

envelhecimento do usuário já é fato esperado pelas fornecedoras de planos de

saúde desde o momento da celebração do pacto.

4 - Trata-se, o contrato de plano de saúde, de um contrato cativo de longa

duração, a envolver por muitos anos um fornecedor e um consumidor, sua família ou

beneficiários.

5 - Além da continuidade na prestação pela operadora, o convívio ao longo de

anos gera expectativas para o consumidor no sentido da manutenção do equilíbrio

econômico e da qualidade de serviços.

6 - Trata-se de uma relação que quase sempre se firma mediante um contrato

de adesão, padronizado, em que todas as disposições são preestabelecidas pelo

fornecedor, além de ser constituído por cláusulas gerais.

7 - Atualmente, a maioria das operadoras não mais ofertam planos individuais

e familiares, apenas oferecendo os de modalidade coletiva, já que a esses não se
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aplicam os reajustes ditados anualmente pela ANS e são firmados mediante

contratos de adesão, feitos pelo fornecedor do serviço, o que possibilita reajustes

abusivos de mensalidade. Ademais, a Lei nº 9.656/98 somente veda a rescisão

unilateral injustificada por parte da empresa de plano de saúde para as espécies

individuais.

8 – No que concerne às majorações praticadas pelas fornecedoras, observou-

se que a maioria delas impõe aumentos periódicos de acordo com os custos

operacionais, por intermédios de cláusulas nulas, estipuladas com base em fatores

genéricos. Os aumentos por sinistralidade não foram contemplados pela Lei nº

9.656/98. Já as majorações ocorridas com esteio na faixa etária do contratante

devem ser apreciadas de acordo com a data do início da relação contratual.

9 - A majoração é permitida nos contratos firmados anteriormente à Lei

9.656/98, desde que expressamente previstas no instrumento, em respeito ao

princípio da não surpresa, sendo que a validade de seus efeitos se restringe aos

limites da proporcionalidade.

10 – Para as relações pactuadas após o advento da Lei 9.656/98, as

majorações são permitidas apenas nos limites impostos pela Resolução CONSU

06/98, sendo que o citado diploma legal veda o reajuste para os maiores de

sessenta anos que possuam mais de dez anos de vínculo.

11 – Os contratos firmados após a Lei 10.471/03 também podem ser

majorados em razão da mudança da faixa etária do consumidor, sendo vedado o

reajuste para os usuários que possuam mais de sessenta anos.

12 – Ao revés da ADIN nº 1931 tenha posto fim à discussão da aplicação da

Lei dos Planos de Saúde para os contratos firmados antes da sua vigência, por não

se tratar de norma de ordem pública, o mesmo não pode se dizer do Código de

Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, que podem retroagir. O caráter de

ordem pública conferido às citadas leis federais garante sua aplicação direta aos

contratos mantidos com idosos, protegendo-os das majorações abusivas na fase

mais frágil da sua vida. Os aumentos fundados na idade não poderão ocorrer em

desfavor dos idosos, independente do tempo da assinatura da avença, sendo nula

de pleno direito as cláusulas que estabelecem o aumento com esteio na faixa etária

para os usuários com mais de sessenta anos.

13 - O consumidor idoso é hipervulnerável e deve ser protegido na relação

jurídica. Essa situação é demonstrada em dois aspectos principais: i) a diminuição
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ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna ainda mais

suscetível em relação ao mercado de consumo; e ii) a dependência dos produtos e

serviços ofertados, que os colocam em uma situação de necessidade frente aos

fornecedores. Ademais, o idoso possui uma desestabilização econômica e

psicológica, posto que tem uma diminuição da renda com a aposentadoria, exigindo-

lhe adaptações de gastos.

14 – Ocorre que, em 19.12.2016, foi publicado no Diário Oficial o julgamento

referente ao Tema 952, em sede de Recurso Repetitivo. A Segunda Seção do

Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em acórdão proferido no REsp

1.568.244/RJ, pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos de saúde

individual ou familiar conforme a faixa etária do usuário, 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.

15 - Tal decisão foi proferida sob o pretexto de reunir todos os elementos para

prover a proteção aos interesses dos consumidores, sem descurar da manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro da avença, atendendo, a um só tempo, os

interesses de consumidores e de prestadores desses serviços. Na verdade, criou um

precedente obrigatório que valida a majoração do valor mensal pago pelos usuários

mais velhos, conduta ilegal e contrária ao Estatuto do Idoso e às normas e princípios

norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

16 - Ao decidir pela legalidade do reajuste dos planos de saúde dos idosos

em razão da mudança de faixa etária, desconsiderando a data de adesão e as leis

vigentes à época, o judiciário acabou por relativizar as normas contidas nas leis

federais, passando o “poder” de valorar a proporcionalidade do reajuste aos órgãos

de fiscalização e ao juiz de primeiro grau, adentrando num campo que seria função

do poder legislativo e que já estava superado.

17 - Antes do julgamento da Tese nº 952 pelo STJ, o entendimento

majoritário, na Corte Superior e nos Tribunais brasileiros, era pela ilegalidade da

majoração da contraprestação pecuniária dos idosos, levando-se em consideração

unicamente a mudança da idade do usuário.

18 - Após o julgamento do REsp 1.568.244/RJ pelo STJ, os tribunais

passaram a entender pela possibilidade da majoração da contraprestação mensal
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para os usuários idosos dos planos de saúde. O judiciário, contudo, tem buscado

controlar essas majorações, verificando as arbitrariedades no caso concreto.

19 - Esse retrocesso do entendimento do STJ representará a expulsão ainda

maior de inúmeros idosos que não terão condições de arcar com os aumentos que

recaem sobre seus planos de saúde. Isto porque antes, ao verificar a abusividade,

tinha-se a possibilidade de diminuição ao adentrar com um processo, o que não é

mais possível diante do citado precedente.

20 – Na medida em que abusivas, as majorações excessivas com base no

fator idade violam normas, princípios e cláusulas gerais, constitucionais e

infraconstitucionais. São, portanto, aviltados os princípios da dignidade da pessoa

humana, do melhor interesse do idoso, o direito à informação, à vedação de

cláusulas iníquas, da função social do contrato, equilíbrio contratual, equidade e o

pilar da boa-fé objetiva.

21 – A Constituição Federal, em seu art. 197, elenca o direito à saúde como

um de seus direitos sociais, de segunda geração. Os aumentos arbitrários são

contrários ao princípio da proporcionalidade e ofende os direitos dos usuários a uma

relação salutar, pilar da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Impossibilitam, ainda, a observância à defesa do consumidor, cláusula pétrea

prevista no art. 5º, XXXII, e princípio norteador da ordem econômica pátrea,

obstando a realização do melhor interesse do idoso.

22 - O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor determina ao fornecedor o

dever de informar de modo adequado e satisfatório os seus usuários, inclusive nas

fases pré e pós contratuais.

23 – O art. 39, V, X e XIII da mesma lei, veda a exigência de vantagem

excessiva, elevação infundada no preço e aplicação de índice de reajuste não

previsto no contrato.

24 – Diante da imposição de aumentos ilegais e abusivos, a boa-fé objetiva

faz com que a intenção inferível da declaração de vontade se sobreponha à

interpretação literal do contrato, pois ordena que as partes ajam com deferência e

fidelidade em relação às outras.

25 – Os aumentos abusivos das mensalidades dos planos de saúde ferem o

sentimento de confiança depositados pelos consumidores na relação contratual. Na

condição de cláusula geral, a boa-fé será utilizada para interpretar, integrar e

controlar as majorações ilegais das contraprestações pecuniárias. Na medida em
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que a relação jurídica não vai bem, todos os que estão inseridos na situação são

atingidos, assim como a sociedade vai sofrer os reflexos.

26 – A normas contidas no Estatuto do Idoso são normas de ordem pública,

indisponíveis e inafastáveis pela vontade individual através de contratos e devem ter

aplicação imediata, incidindo, inclusive, para os contratos firmados anteriormente à

sua vigência.

27 – Desta forma, conforme tratado na presente monografia, os julgamentos

da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça não se coadunam à luz da

Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa e Proteção do

Consumidor, sendo necessária a modificação do entendimento que estabeleceu

como válida ao reajuste do plano de saúde com esteio na faixa etária para o usuário

idoso, razão pela qual é imprescindível a sua revisão, acarretando na formação de

outro precedente obrigatório, diante de não existir norma que fundamenta a referida

decisão.

28 – Torna-se imperiosa uma postura mais ativa da Agência Nacional de

Saúde diante das arbitrariedades praticadas pelas operadoras de plano de saúde. A

ANS deve buscar formular regras que busque favorecer o consumidor.

29 - A efetiva proteção dos interesses e dos direitos dos consumidores

somente será possível quando o individualismo for suplantado pela solidariedade e

todos, consumidores, instituições, entes que integram o Sistema Nacional de

Proteção e Defesa do Consumidor, agentes que atuam no setor e órgãos públicos

instituídos para a defesa dos consumidores (DPDC, PROCONS e CODECONS), se

unam para a defesa dos mais fracos. Defensoria Pública, Ministério Público Estadual

e Associações Civis devem, por meio de procedimentos administrativos apuratórios,

notificar os fornecedores de produtos e serviços para que subscrevam Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC), ou ingressem de ações civis públicas, realizando

um trabalho conjunto, no qual a reunião de forças seja uma marca inabalável.
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