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AÇÃO ORDINÁRIA Nº 29024-34.2016.4.01.3400

DECISÃO

Trata-se  de  ação  ajuizada,  sob  o  rito  ordinário,  pela  ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL  DOS  SERVIDORES  DA PREVIDÊNCIA E  DA SEGURIDADE  SOCIAL  - 

ANASPS em face da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e da UNIÃO, em que pretende, 

em sede de antecipação de tutela, que "o reajuste da contribuição dos novos Associados (Titulares 
Ativos,  Inativos  Pensionistas)  constantes  da  Lista  em  Anexo,  seus  Dependentes  e  Grupo  Familiar  
(Agregados) seja suspenso"  ou que tal contribuição seja "reajustada até o limite da média entre o 
índice máximo e o mínimo fixados pelos planos de saúde coletivos comerciais, 20%" ou, ainda, "no mesmo 
patamar da contribuição da União, ou seja, 23,11% (vinte e três por cento) conforme Termo de Acordo nº  
2/2015", tudo até o trânsito em julgado da ação.

À fl. 1115, decisão declarando a incompetência desta Justiça Federal para 

processar  e  julgar  esta  ação,  em face da  qual  a  autora,  às  fls.  1120/1176,  noticia  a  

interposição de agravo de instrumento.

DECIDO.

Inicialmente, em juízo de retratação, passo a reexaminar a questão relativa 

à legitimidade da União para integrar o pólo passivo da demanda.

De fato, consoante se lê dos documentos juntados aos autos, verifico que o 

objeto estende-se, também, ao "reconhecimento da responsabilidade por omissão da União Federal 
na sua atribuição legal  de  supervisionar  e  fiscalizar  o  Convênio,  prevista  nos  arts.  13  e  14  da  Portaria  
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Normativa nº 5/2010 do MPOG e art. 3º do Decreto nº 4.978/04".

Assim, reconsidero a decisão de fl. 115 e firmo a competência deste Juízo 

para apreciar o feito.

Passo a examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

No que tange aos índices de reajustes efetivados na contribuição paga pelo 

beneficiário ao plano de saúde, o e. STJ se manifestou no sentindo de que o aumento da 

mensalidade deve observar o princípio da boa-fé objetiva, a fim de se evitar reajustes 

desarrazoados que acabem por caracterizar abuso comercial.

 Nesse sentido, vejamos:

 DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA 
DE  REAJUSTE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.  INCREMENTO  DO  RISCO 
SUBJETIVO.  SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. ABUSO A SER AFERIDO CASO A 
CASO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. 
1. Nos contratos de seguro de saúde, de trato sucessivo, os valores cobrados a título de  
prêmio ou mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade 
de ocorrência do evento risco coberto. Maior o risco, maior o valor do prêmio. 2. É 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 problema 
que afete sua saúde. Há uma relação direta entre incremento de faixa etária e aumento de  
risco  de  a  pessoa  vir  a  necessitar  de  serviços  de  assistência  médica.  3.  Atento  a  tal  
circunstância, veio o legislador a editar a Lei Federal nº 9.656/98, rompendo o silêncio que  
até então mantinha acerca do tema, preservando a possibilidade de reajuste da mensalidade 
de  plano  ou  seguro  de  saúde  em  razão  da  mudança  de  faixa  etária  do  segurado,  
estabelecendo, contudo, algumas restrições e limites a tais reajustes. 4. Não se deve ignorar  
que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 3º, veda "a discriminação do idoso nos planos de  
saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade". Entretanto, a incidência de  
tal  preceito  não  autoriza  uma interpretação  literal  que  determine,  abstratamente,  que  se  
repute  abusivo  todo e  qualquer  reajuste  baseado em mudança de  faixa etária  do idoso.  
Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a 
dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada  
discriminação,  violadora  da  garantia  da  isonomia.  5.  Nesse  contexto,  deve-se  admitir  a  
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validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária,  desde que atendidas certas 
condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais  
requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé 
objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia 
o  segurado.  6.  Sempre  que  o  consumidor  segurado  perceber  abuso  no  aumento  de 
mensalidade  de  seu  seguro  de  saúde,  em  razão  de  mudança  de  faixa  etária,  poderá  
questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a  
caso. 7. Recurso especial provido.(STJ – RESP 200601290563, Rel. Luis Felipe 
Salomão, 17/08/2011)

No caso em comento, há grande probabilidade do reajuste implementado 

pela operadora em questão acabar por inviabilizar a permanência de inúmeros segurados, 

o que, aparentemente, pode caracterizar um reajuste abusivo. 

Além  disso,  merece  destaque  a  informação  trazida  pela  autora 

consubstanciada  no  fato  de  que  apenas  a  contribuição  paga  pelos  segurados  foi 

reajustada em índices tão elevados, enquanto a cota custeada pela Administração sofreu 

um aumento bem inferior.

Assim, até que a questão posta aos autos venha a ser analisada de forma 

mais detalhada por este Juízo, com o estabelecimento do contraditório, bem como com a 

produção  das  necessárias  provas,  parece-me  razoável  a  suspensão  dos  reajustes 

impugnados.

Com estas considerações, de fato e de direito, DEFIRO PARCIALMENTE A 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTULADA, para suspender em relação aos filiados da 

Requerente  (ativos,  aposentados  e  seus  dependentes)  o  reajuste  incidente  sobre  a 

contribuição individual perpetrada pela Resolução/GEAP/CONAD nº 099 de 17/11/2015, 

até posterior manifestação deste Juízo.

Intimem-se, para imediato cumprimento.
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Cite-se. Publique-se.

Brasília/DF.

DECISÃO DATADA E ASSINADA DIGITALMENTE
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