
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
6ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0833626-16.2019.8.20.5001
Parte Autora: AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA

 

Parte Ré: RÉU: UNIMED NATAL

                                                        DECISÃO   

Vistos etc.

 

ASSEMA/RN – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN, pessoa jurídica de
direito privado qualificada na inicial, representada pelo seu presidente Edson Ricardo de Farias
Zumba, aforou  em face de UNIMED NATAL -Ação Ordinária c/c pedido de tutela de urgência
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, também qualificada.

 

Alega a parte autora, em síntese, ter pactuado com a demandada contrato coletivo de
prestação de serviços da saúde (seguro saúde), em benefício dos servidores públicos que lhe são
associados.

 

Aduz que anualmente ocorrem reajustes, de acordo com percentuais estabelecidos e
indicados pela operadora ré, os quais têm se operado de maneira injustificada e desproporcional
as parcelas avençadas, sem correspondência com cálculos atuariais, superior até mesmo à taxa
de inflação, ao padrão aplicado no mercado e que ultrapassa sobremaneira o limite estabelecido
pela ANS para os reajustes dos planos individuais.
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Sustenta a ilegalidade do aumento exorbitante aplicado pelos planos de saúde, sob a
justificativa de reajuste derivado da sinistralidade.

 

Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a parte demandada se abstenha de realizar a
suspensão do serviço contratado, bem como que seja fixado o reajuste deste ano no patamar
estabelecido pela ANS para os planos individuais, qual seja, 7,35%, ou, subsidiariamente, que seja
fixado o percentual por sinistralidade, calculado em 12,18%.

 

Eis o breve relato. Decido.

 

A tutela provisória de urgência antecipada consiste, basicamente, na possibilidade de se
conferir àqueles que demandam a satisfação material da lide antes da imutabilidade do
julgamento. Em outras palavras, permite à parte a antecipação do seu pleito em momento anterior
ao provimento final e definitivo do processo.

 

Pela redação do artigo 300 do Código de Processo Civil, ela será concedida quando
estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, desde que o provimento judicial não se revista de um caráter
de irreversibilidade.

 

Quanto ao primeiro requisito, probabilidade do direito, consiste na demonstração de
provável veracidade das alegações de fato, ou seja, de que as razões invocadas sejam críveis,
plausíveis e suficientes para dar verossimilhança as alegações autorais.

 

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, equivale ao prejuízo
derivado do retardamento da medida definitiva, apto a ocasionar a ineficácia da decisão judicial.
Melhor dizendo, é a possibilidade de ocorrência de dano que implique grande risco de prejuízo à
fruição do direito de forma irreversível ou de difícil reparação, devendo esse risco ser iminente,
concreto, não bastando o mero temor da parte de forma hipotética.

 

No presente caso, em cognição sumária inerente a este primeiro momento, vislumbro a
probabilidade necessária para se deferir a tutela de urgência. Explico.
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Dos documentos colacionados pela parte autora verifica-se que o documento denominado
de “Análise Empresarial – Detalhado” (IDs 47580875 e seguintes) não apresenta, de forma clara,
como se alcançou o percentual de sinistralidade que embasou o reajuste proposto nas
mensalidades dos beneficiários do plano coletivo.

 

Assim, não se encontram demonstrados os critérios utilizados para o alcance do referido
percentual relacionado a sinistralidade, de tal sorte que, a só alegação do aumento da
sinistralidade, não se revela suficiente para embasar o reajuste a que submetido a parte
demandante. Nesse sentido vem se posicionando o E. Tribunal de Justiça deste Estado, senão
vejamos:

 

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CONTIDO NA
SÚMULA Nº 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES COM
FUNDAMENTO NA SINISTRALIDADE CONTRATUAL. OFENSA AO
ARTIGO 51, INCISOS IV E X, DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA
CONTÁBIL DA NECESSIDADE DO AUMENTO. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 

(TJRN - Apelação Cível n° 2016.003048-0 – Relator: Desembargador
Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2016)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO
CDC. SÚMULA Nº 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE DO VALOR DAS
MENSALIDADES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. PERCENTUAL COM AMPARO NA SINISTRALIDADE.
DESVANTAGEM EXAGERADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISOS IV E X, DO
CDC. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA.
REAJUSTE QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL AUTORIZADO
PELA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS
INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES.
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PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

 

(TJRN - Apelação Cível n° 2014.023586-4 – Relator: Desembargador
Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/06/2015)

 

 

 Permitir que a operadora demandada, ainda que com respaldo em cláusula contratual,

simplesmente, pela sustentação da elevação da sinistralidade, aumente unilateralmente os preços

das mensalidades ajustadas, apresenta-se como disposição denotativa de clara desvantagem ao

consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica em foco, e que, portanto, deve merecer

reparo judicial, motivo pelo qual vislumbro a verossimilhança das alegações autorais.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, reputo igualmente presente,
uma vez que, certamente, os beneficiários do plano de saúde coletivo experimentarão danos, caso
haja a suspensão dos serviços prestados, o que pode pôr em risco a própria saúde, ante a
ausência de atendimento necessário; ou tenham que adimplir as prestações com um aumento
desproporcional, sendo mensalmente privados de quantia considerável do seu orçamento.

 

Diga-se ainda que, no caso em tela, o óbice da irreversibilidade, não se faz presente,
porquanto poderá a parte demandante arcar com a diferença do reajuste, de forma retroativa e
atualizada, caso seja denotado algum fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do provável direito
autoral.

 

Diante do exposto, preenchidos os requisitos para o deferimento da medida antecipatória, 
  DEFIRO o pleito autoral e determino que a parte ré se abstenha de suspender a prestação de

serviços aos beneficiários do plano coletivo contratado pela associação autora, bem como,
imediatamente, cesse o reajuste da mensalidade baseado na sinistralidade, devendo, por

  conseguinte, aplicar o índice de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
 - ANS para os planos de saúde individuais, para o ano corrente, até ulterior decisão deste Juízo.

 

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da
presente medida, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 

Intime-se a parte demanda, com urgência, para ciência e cumprimento da presente
decisão.
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Em seguida, designe-se audiência preliminar de conciliação ou de mediação, observando
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 334,  do CPC.caput
Intime-se a parte autora, por seu advogado.

 

Cite-se a parte demandada, pessoalmente ou por meio do seu representante legal ou
procurador (art. 242 do NCPC), para comparecimento a audiência, oportunidade a partir da qual,
na ausência de autocomposição, ou em caso de não comparecimento de qualquer das partes,
iniciará o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para o réu apresentar contestação.

 

Advirta-se que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores
públicos e o não comparecimento injustificado à referida audiência é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça com fixação de multa nos termos do que preceitua o art. 334, § 8º do CPC.

 

Cumpra-se. P.I.

 

NATAL/RN, 2 de setembro de 2019.

 

RICARDO TINOCO DE GOES

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

ss
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