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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2051345-49.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUANA 
MARA SALEMI, são agravados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A e 
QUALICORP  S.A.

ACORDAM , em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao 
recurso, vencido o Relator sorteado, que dava parcial provimento e declara. Acórdão 
com o 2º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR 
CIAMPOLINI, vencedor, ELCIO TRUJILLO (Presidente), vencido, ELCIO 
TRUJILLO (Presidente) e CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento nº 2051345-49.2015.8.26.0000
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Comarca: São Paulo – 4ª Vara Cível do Foro Central 

MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho

Agravante: Luana Mara Salemi

Agravadas: Sul América Seguro Saúde S/A e Qualicorp Seguro S/A

VOTO Nº 13.398

Seguro de saúde. Reajuste de mensalidade. 
Abusividade. Aplicação do CDC.Plano coletivo. 
Aumento por mudança de faixa etária aos 59 
anos. Abusividade em face do art. 51, IV e §1º, 
II, do CDC. Tentativa de burlar o Estatuto do 
Idoso. Decisão de primeira instância reformada 
para o fim de autorizar, em sede de antecipação 
de tutela, que, na pendência de ação movida 
pelo consumidor contra a seguradora se façam 
apenas os reajustes de prêmios decorrentes da 
aplicação dos índices da ANS. Agravo de 
instrumento provido.

Tendo, data venia do voto do ilustre relator, 

Desembargador ELCIO TRUJILLO, votado dado total provimento ao 

agravo de instrumento interposto pela autora, vi-me honrado com a 

companhia do douto 3º Juiz, Desembargador CARLOS ALBERTO 

GARBI, que votou tal como eu.  Cabe-me, deste modo, redigir o acórdão.

Conforme documentos acostados ao presente 

feito, o valor do prêmio pago pela beneficiária de plano de saúde operado 

pela corré Sul América e administrado pela corré Qualicorp saltou de R$ 

1.736,33 em dezembro de 2014 (fl. 66) para R$ 3.592,45 em janeiro de 
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2015 (fl. 67), quando é certo que a autora completaria 59 anos de idade em 

15/12/2014 (fl. 59) e, também, por aumento da sinistralidade.

Resulta, pois, a ocorrência prática de um aumento 

da ordem de 106,9%  havendo previsão contratual, para o Plano 

Executivo, de 107,51% (tabela constante do contrato à fl. 79 dos autos)  

no valor da mensalidade a um ano do aniversário de 60 anos da 

beneficiária do contrato.

Respeitado o entendimento contrário, a r. decisão 

agravada de fls. 104/105  que (i) reconheceu a ilegitimidade passiva da 

corré Qualicorp e (ii)  indeferiu o pedido de antecipação de tutela para 

afastar o aumento aplicado pelas corrés em razão da mudança de idade da 

beneficiária e do aumento da sinistralidade  há de ser reformada, 

afastando-se integralmente o reajuste relativo à faixa etária dos 59 anos e 

permitindo-se apenas aqueles anualmente autorizados pela ANS até o 

julgamento final da ação.

Nos contratos coletivos, assim como nos 

contratos individuais e familiares, o destinatário final da prestação de 

serviços de assistência à saúde é o consumidor individual, mediante o 

pagamento de uma contraprestação pecuniária. Estendem-se também aos 

planos coletivos, portanto, as disposições do diploma consumerista, nos 

termos das Súmulas 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça e 100 

deste egrégio Tribunal.

Efetivamente, o reajuste da mensalidade do plano 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de saúde, seja por aumento de sinistralidade acima do limite máximo 

estabelecido pela ANS para o período, seja por mudança de faixa etária, 

quando efetuado de maneira concentrada, desproporcional e abusiva, como 

no caso dos autos, viola o princípio da boa-fé objetiva. Coloca o 

consumidor em situação de desvantagem exagerada, causando excessivo 

desequilíbrio na relação contratual, obstaculizando a permanência do 

beneficiário no convênio médico e pondo em risco o próprio objeto da 

avença.

As cláusulas contratuais que a tanto se 

proponham  v.g., disposições que reajustem injustificadamente, de uma só 

vez, o prêmio securitário a valores exorbitantes e sem qualquer respaldo 

legal  desnaturam, via de regra, o próprio objeto da avença, sendo 

flagrantemente abusivas e, portanto, nulas de pleno direito (arts. 47 e 51, 

inciso IV, do CDC).

Cuida-se, afinal, de variação unilateral do preço, 

que é expressamente vedada pela legislação protetiva consumerista (art. 51, 

inciso X, do CDC: “X  permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, 

variação do preço de maneira unilateral”), em razão da onerosidade 

excessiva que impõe ao consumidor.

Ademais, “o fato de a ANS  Agência Nacional 

de Saúde não haver fixado índice de reajuste para contratos coletivos não 

significa que para os mesmos devam ocorrer reajustes desproporcionais 

ao alvedrio da seguradora” (TJSP, Ap. 0076014-34.2009.8.26.0576, 

LUIZ AMBRA; grifei).
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Interpretação diversa daria margem a abusos e 

implicaria nítido desequilíbrio contratual, transferindo o risco da atividade 

das seguradoras aos beneficiários, como já se manifestou o colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA 

DO CDC. POSSIBILIDADE. REAJUSTE ABUSIVO 

CONFIGURADO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA NESTA CORTE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83.

I - A variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores 

de aumento de custos, enseja o enriquecimento sem causa da empresa 

prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de desequilíbrio na 

relação contratual, ferindo o princípio da igualdade entre as partes. O 

reajuste da contribuição mensal do plano de saúde em percentual 

exorbitante e sem respaldo contratual, deixado ao arbítrio exclusivo da 

parte hipersuficiente, merece ser taxado de abusivo e ilegal. Incidência da 

Súmula 83/STJ.

Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.131.324, SIDNEI BENETI; 

grifei) .

No mesmo sentido se coloca a jurisprudência 

majoritária desta egrégia Corte:

“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PREVISÃO DE FAIXAS 

ETÁRIAS. MAJORAÇÕES QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDAS. A 

CONDUTA DA RÉ, DE APLICAR DE UMA SÓ VEZ O REAJUSTE, 

NO ANIVERSÁRIO DE 59 ANOS DOS USUÁRIOS, É ABUSIVA. 

OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
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(...)

A ré implementou elevados reajustes numa única faixa etária da usuária. 

Majoração numa só vez, no aniversário de 59 anos dos usuários, que é 

abusiva. Ofensa ao CDC. Reconhecimento. A pretensão da ré, ao majorar 

excessivamente a mensalidade numa só faixa etária, no aniversário de 59 

anos dos usuários, é a de excluir do mercado o idoso. Má-fé. Conduta 

abusiva e ilegal.

Não houve, pelo que verifica, distribuição das majorações por tempo e 

faixas etárias suficientes a evitar o elevado e concentrado reajuste. A 

conduta da ré, ao aumentar de uma só vez a mensalidade do plano de 

saúde nos limites máximos autorizados pelos órgãos reguladores, 

evidencia típica manobra abusiva e ilícita, porque visa a surpreender o 

consumidor com alto reajuste e excluí-lo do contrato, agora que alcança 

faixa etária de maior sinistralidade. Abuso de direito. Quebra do dever de 

boa-fé. Ao autorizar que a operadora do plano de saúde possa reajustar a 

prestação do contrato até seis vezes o valor da primeira faixa de idade e 

desde que a variação acumulada das três últimas não seja superior à 

variação acumulada das sete primeiras, pretende o legislador e os atos 

normativos do setor que a operadora distribua o reajuste entre as faixas 

de idade dos usuários do plano, de modo a permitir que, 

progressivamente, possa o consumidor se adaptar aos novos valores. 

Reajustar excessivamente de uma única vez a prestação, depois de atrair 

o consumidor para o plano com valores reduzidos, é manifestação 

inequívoca da má-fé contratual. Basta ver a Tabela com os índices de 

reajuste para perceber que a ré reservou o reajuste mais elevado para os 

59 anos do consumidor e não fez uso das últimas três faixas de idade para 

implementar o reajuste permitido pela Resolução da ANS, concentrando-

o na última faixa.

Reajustes por mudança de faixa etária. Abusividade caracterizada.

Recurso da ré não provido. Apelo da autora provido.” (Ap. 

1011889-40.2014.8.26.0002, CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).
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“Plano de saúde. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, 

aos 59 anos de idade do consumidor. Reajuste que se revela abusivo, 

onerando demasiada e injustificadamente o consumidor. Reajuste 

indevido. Contrato de trato sucessivo que é regido pelas disposições do 

Código de Defesa do Consumidor [Súmula 469, do Superior Tribunal de 

Justiça]. O aumento de 131,73%, aplicado aos 59 anos, acaba por impedir 

o acesso aos planos de saúde para aqueles em idade avançada. Evidente o 

propósito de burlar a legislação, com a imposição do aumento um ano 

antes da idade a partir do qual este seria vedado. Nesse sentido, com base 

no artigo 51, incisos IV, X e XV, § 1º, do CDC, reconhece-se a 

impropriedade do aumento da mensalidade por implemento de idade. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos que ficam aqui 

adotados e fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do 

artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Recurso não 

provido.” (Ap. 0003701- 43.2012.8.26.0003, EDSON LUIZ DE 

QUEIROZ; grifei) .

“APELAÇÃO CÍVEL  PLANO DE SAÚDE  Reajuste da mensalidade 

por mudança de faixa etária aos 59 anos, no percentual de 107,51%  

Reajuste abusivo aos 59 anos que configura clara tentativa de burlar o 

Estatuto do Idoso  Inteligência do artigo 15, §3° do Estatuto do Idoso e 

da Súmula nº 91 deste E.TJSP  Decisão mantida  Recurso não 

provido.” (Ap. 0000042-02.2012.8.26.0011, JOSÉ CARLOS 

FERREIRA ALVES; grifei) .

“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- Previsão de reajuste do plano de saúde contratado pela autora pelo 

advento da idade de 59 (cinquenta e nove) anos de uma de suas 
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beneficiárias. Imposição do índice de 103,96%. Abusividade 

configurada. Manobra vedada pelo artigo 15, parágrafo 3º, da Lei 

10.741/03 e pelos ditames da Súmula nº 91 desta Corte. Precedentes.

2.- Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos 

consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. 

Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.

SENTENÇA PRESERVADA, NOS TERMOS DO ART. 252 DO 

RITJSP. APELO IMPROVIDO.” (Ap. 0181111-88.2012.8.26.0100, 

DONEGÁ MORANDINI; grifei) .

“Ora, é sabido que os reajustes nos planos de saúde por faixa etária se 

fundamentam no aumento da sinistralidade em razão da idade do 

segurado, em prol da viabilidade financeira das seguradoras. Entretanto, 

submeter o reajuste do plano a fórmulas de variação que não permitem ao 

segurado saber de antemão os seus ônus contratuais, já demonstra o 

evidente desequilíbrio contratual.

(...)

Ademais, o reajuste exorbitante da mensalidade realizado aos 59 e não 

aos 60 anos, tem o intuito de burlar o Estatuto do Idoso, pois, este seria o 

último reajuste por idade permitido, uma vez que o artigo 15, parágrafo 

3º da Lei 9.656/98 veda a discriminação do idoso nos planos de saúde 

pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Sendo assim, 

ao estabelecer um aumento substancial no contrato aos 59 anos, a 

agravante, tangenciando a figura da lesão (artigo 157 do Código Civil) e 

aproximando-se ao dolo de aproveitamento, cobra o aumento 

diferenciado para os consumidores de 60 anos que farão parte dessa faixa 

após um ano.

Bem por todo o exposto, conclui-se que o reajuste imposto pela apelante, 

ao perfazer um aumento de 107, 51%, revela-se nitidamente abusivo e 

excessivamente oneroso para o consumidor, que, decerto, não teve seus 
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rendimentos reajustados na mesma proporção.” (AI 

0040569-63.2011.826.0000, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS; grifei).

De fato, a efetivação de reajustes altíssimos nas 

proximidades de o beneficiário atingir 60 anos (porém, antes de tal data) 

tem sido prática reiterada entre as operadoras de plano de saúde. E esta 

egrégia Corte, com raras hesitações, tem reconhecido a abusividade de tal 

expediente, quando praticado em desacordo com os índices autorizados 

pela ANS, como salientou o ilustre Desembargador LUÍS MÁRIO 

GALBETTI quando do julgamento da Ap. 0002894-62.2013.8.26.0011:

“A elevação do valor da mensalidade nas proximidades do beneficiário 

completar 60 anos de idade é tema recorrente, tendo o Tribunal decidido 

pela abusividade do reajuste. A propósito:

Plano de saúde. Reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos da 

segurada. Percentual exorbitante fixado unilateralmente pela apelante. 

Impossibilidade de manutenção do critério de reajuste fixado, porquanto 

claramente abusivo. Reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos, que 

tem o intuito de burlar o Estatuto do Idoso, pois este seria o último 

reajuste por idade permitido. Tabela de prêmios apresentada no contrato 

não supre o dever de informação do plano de saúde, na medida que se 

trata de meros informes a respeito dos índices a serem aplicados, não 

deixando qualquer margem à beneficiária para discussão. Honorários 

advocatícios. Verba honorária arbitrada na r. sentença se mostra 

suficiente a restituir e amenizar as despesas feitas com a obrigatoriedade 

de contratação de profissional que merece justa remuneração. Fixação 

em observância aos critérios elencados no art. 20, § 3º, do CPC. Decisão 

mantida. Recurso improvido. (AP 0010036-69.2012.8.26.0006, rel. José 

Joaquim dos Santos, julgado em 11.06.2013). 

Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Abusividade. Aplicação do 
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CDC à relação entre as partes. Plano coletivo do qual o aderente é 

consumidor final. Aumento abusivo de 131,73% por mudança de faixa 

etária, aos 59 anos. Abusividade em face do art. 51, IV e §1º, II, do CDC. 

Tentativa de burlar o Estatuto do Idoso. Estudos atuariais e de 

viabilidade que deveriam ser mais bem planejados. Restituição de 

valores pagos como determinado na r. sentença. Sentença confirmada, 

nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não 

provido. (AP 0010932-15.2012.8.26.0006, Rel. Helio Faria, julgado em 

22.05.2013).” (grifei) .

Assim, de ser reformada a r. decisão agravada, 

diante da presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, 

para (i) manter a corré Qualicorp no polo passivo da ação e (ii)  afastar 

integralmente os reajustes aplicados em razão da mudança de faixa etária 

aos 59 anos da beneficiária e por aumento da sinistralidade, cabendo 

apenas a incidência dos aumentos anuais autorizados pela ANS, até o 

julgamento do feito.

Eis como se decidiu, por maioria de votos, dando-

se provimento ao agravo de instrumento.

CESAR CIAMPOLINI
Revisor
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2051345-49.2015.8.26.0000

Comarca de São Paulo

Agravante: Luana Mara Salemi

Agravadas: Sul América Seguro Saúde S/A e Qualicorp  Seguro 

S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO Nº 25.061

Não me convenci do desacerto da posição que adotei e, 
dessa forma, não obstante respeitada a posição da douta maioria, vencido, 
declaro o meu voto.

A autora ajuizou ação cominatória cumulada com 
reparação por danos materiais em face da Sul América Seguro Saúde S/A e da 
Qualicorp Seguro Saúde S/A - fls. 25/48 (processo nº 1020765-44.2015.8.26.0100   4ª Vara Cível 
do Foro Central da Comarca da Capital).

Demonstrou ser beneficiária de contrato de seguro-saúde.

Anoto, de início, a inaplicabilidade, no caso, do disposto no 
§3º1 do art. 15, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), pois a agravante conta, 
respectivamente, com 59 anos de idade  fls. 59.

Em que pese o respeito pelo entendimento exposto na r. 
decisão atacada, a administradora do benefício disponibilizado pela Sul 
América possui responsabilidade solidária pelos danos causados em 
decorrência de cobranças indevidas, já que àquela compete administrar o 

1 “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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seguro saúde e a esta, prestar os serviços.

Além disso, o documento de fls. 70 deixa claro que a 
agravada possui poderes negociais, ou seja, detém capacidade para discutir 
os aumentos e seus percentuais junto à operadora do plano de saúde.

No mesmo sentido:

AGRAVO. INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que 
determina a exclusão da empresa Qualicorp do pólo passivo e 
indefere pedido de tutela antecipada para afastar o reajuste 
da mensalidade do plano de saúde aos 59 anos. Legitimidade 
passiva tanto da administradora do plano, quanto da empresa 
prestadora de assistência à saúde. Responsabilidade 
solidária dos fornecedores, Qualicorp e Sul América. 
Resolução 63 da ANS que limita os reajustes por idade com 
base na tabela de valores cobrados das demais faixas etárias. 
Reajuste aplicado claramente superior ao permitido pela ANS. 
Dado provimento parcial ao recurso (Agravo de Instrumento nº 
2001124-62.2015.8.26.0000, Des. Rel. Lucila Toledo, 9ª Câmara de Direito 
Privado, j. em 11.03.2015);

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ISENÇÃO 
DE CARÊNCIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
MANUTENÇÃO. Legitimidade passiva da ré Bradesco Saúde 
S/A configurada. Atuação da Qualicorp, ainda que seja, 
efetivamente, de administração, não retira a legitimidade 
passiva. Portabilidade. Requisitos preenchidos. Abusividade 
na exigência de cumprimento de novos prazos de carência. 
Conduta das rés que causaram prejuízo moral alegado na 
inicial. Dano 'in re ipsa'. Adequada a quantia fixada pelo Juízo 
'a quo' que atende aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. Preliminar rejeitada e recurso não provido. 
(Agravo de Instrumento nº 1021047-22.2014.8.26.0002, Des. Rel. Edson 
Luiz de Queiroz, 5ª Câmara de Direito Privado, j. em 15.10.2014).

Cumpre reconhecer, portanto, a legitimidade passiva da 
agravada Qualicorp Seguro Saúde S/A.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Cumpre a antecipação dos efeitos da tutela desde que 
presente prova inequívoca dos fatos articulados e o julgador se convença da 
presença de verossimilhança da alegação com fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, por caracterizado o abuso de 
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direito.

E “Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais 
se admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não 
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência 
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em 
situações excepcionalissímas” (STJ-1ª Turma, REsp 113.368-PR, Rel. Min. José Delgado, j. 

7.4.97, DJU 19.5.97, p. 20.593) sendo que “Só a existência de prova inequívoca, que 
convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o 
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” 
(RJTJERGS 179/251).

No caso, quanto aos reajustes por conta do indicado 
aumento na sinistralidade, verificam-se presentes os requisitos autorizadores 
para a antecipação da medida, para não incidência deles nas prestações 
mensais, autorizada a aplicação de índices permitidos pela Agência Nacional 
de Saúde, relegando-se, para quando do julgamento da ação, a análise quanto 
à declaração de ilegalidade ou não de tais reajustes.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Contrato de prestação de serviços 
de assistência médica - Plano de saúde coletivo - Reajuste 
unilateral - Sinistralidade - Antecipação de tutela concedida 
para suspender o reajuste aplicado pela operadora do plano 
de saúde, determinando a aplicação do índice autorizado 
pela ANS - Admissibilidade - Contratação coletiva por 
adesão - Resolução CONSU n° 14 de 04 11 98 - 
Aplicabilidade do CDC - Verossimilhança das alegações do 
Ministério Público, pois os reajustes de 30% e 35% são 
superiores ao índice permitido pela ANS - Perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação aos beneficiários do plano 
de saúde coletivo - Validade de eventual cláusula inserida 
em contrato coletivo de prestação de serviço de assistência 
à saúde, que permite a alteração da mensalidade na 
hipótese de aumento de "sinistralidade" é questão de mérito 
- Preenchidos os requisitos autorizados para a sua 
concessão, nos termos do art 273 do CPC - Agravo de 
instrumento improvido, revogada a liminar. (TJ/SP, Agravo de 
instrumento n° 546.081-4/5, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Paulo Eduardo Razuk, j . 17.06.08, v.u.)

No mais, cumpre reconhecer que o reajuste por mudança 
de faixa etária foi aplicado quando, nos termos do Estatuto do Idoso, ainda era 
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lícita a sua incidência, não sendo o caso, portanto, de se afastá-lo 
integralmente.

Isso porque, vedada a discriminação dos idosos nos 
planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a 
Resolução Normativa nº 63, estabelecendo dez faixas etárias a serem 
adotadas para fins de majoração do preço, permitida até os cinquenta e nove 
anos, qual é o caso.

Suficiente será, portanto, a revisão do índice.

Neste sentido, o artigo 3º da norma supracitada determina 
que o valor da última faixa etária não seja superior a seis vezes o valor da 
primeira; que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja 
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima; e que as variações 
não apresentem percentuais negativos.

E, confrontando o percentual aplicado, com a tabela 
constante da cláusula 12.3 do contrato (fls. 79), no que se refere ao plano 
executivo (fls. 60), depreende-se que a variação acumulada entre a sétima e a 
décima faixas etárias supera em 48,46% a variação acumulada entre a 
primeira e a sétima, a configurar violação às regras aplicáveis.

Assim, em obediência às regras administrativas aplicáveis, 
o reajuste por mudança de faixa etária aplicado quando a agravante completou 
cinquenta e nove anos deve ser reduzido ao percentual de 59,05%.

É como vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em caso análogos, conforme segue:

PLANO DE SAÚDE - Reajuste por enquadramento em 
faixa etária - Existência de previsão contratual - 
Possibilidade, desde que respeitadas as regras 
estabelecidas pela Resolução Normativa nº 63/2003 da 
ANS - Art. 15 da Lei 9.656/98 - Violação verificada - 
Variação do reajuste acumulado entre a sétima e a 
décima faixas superior à variação acumulada entre a 
primeira e a sétima faixas -Reajuste reduzido a esse 
limite - Recurso desprovido. (Apelação nº 
0000849-85.2013.8.26.0011  São Paulo, Rel. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de 
Direito Privado, julgado em 29/04/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde - Reajuste por faixa 
etária ao completar 59 anos de idade - Admitida, a 
princípio, a possibilidade de se estabelecer cláusula de 
reajuste por faixa etária, que deve obedecer as 
disposições contidas no art. 15 da Lei nº 9656/98 e a 
Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS - Percentual de 
reajuste estabelecido por contrato em 89,07% - Cálculo 
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da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas 
etárias se mostra superior à variação acumulada entre a 
primeira e a sétima faixas em 46,07% - Inobservância da 
regra contida art. 3º, inciso II, da Resolução Normativa nº 
63/2003 - Abusividade reconhecida - Readequação do 
contrato visando restabelecer seu equilíbrio, aplicando-
se, para a faixa etária a partir de 59 anos, o percentual de 
reajuste a de 43%, em substituição ao de 89,07% - 
Precedentes desta Câmara - Recurso parcialmente 
provido. (Apelação nº 0001692-84.2012.8.26.0011  São Paulo, Rel. Viviani 
Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2013).

Desta feita, cumpre a reforma da r. decisão atacada para 
reconhecer a legitimidade passiva da agravada Qualicorp S/A, suspender a 
incidência dos índices de sinistralidade e reduzir o reajuste em razão da 
mudança de faixa etária a partir dos 59 anos para de 59,05% (cf. Resolução 
Normativa 63/2003 da ANS), sem prejuízo dos aumentos regularmente 
autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Daí porque, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO  
ao agravo.

ELCIO TRUJILLO
Relator vencido
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