Modelo de Petição inicial para o Juizado Especial Cível
(para deferir depósito judicial com percentual de reajuste de
11,75%)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DIRETOR DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DA (indicar a CIDADE OU FORO REGIONAL DA CIDADE).

(nome, nacionalidade, estado civil, profissão , número do RG e do CPF/MF)
residente e domiciliado nesta cidade, (endereço), vem, por meio desta, propor
a presente ação em face de (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................, localizada (endereço), pelos motivos de fato e de
direito a seguir expostos:
I – OS FATOS
O Autor firmou com a Ré, em (indicar a data do contrato),
contrato de prestação e serviços de assistência à saúde, categoria (indicar tipo
de plano) na modalidade (familiar ou individual).
Por este contrato, vinha o autor pagando mensalmente R$
................................, valor este adimplido até o mês de (indicar o último
mês de pagamento).
Ocorre que o autor foi surpreendido, no último dia (indicar
data), com uma carta da citada empresa, informando do reajuste de
aniversário do contrato, que passou de R$............ para R$ ...................,
indicando um aumento percentual de ...........% , a título de reajuste anual de
contrato, como prova cópia do respectivo boleto (doc. ).
Assim agindo, ao impor unilateralmente tal reajuste de
contrato, a ré tornou a prestação excessivamente onerosa, impossibilitando o
adimplemento da obrigação contratual por parte do consumidor.
A pretensão da empresa Ré implica no desequilíbrio do contrato
em desfavor do consumidor, que tem adimplido o contrato há
............................ e hoje se vê obrigado a suportar uma prestação
reajustada em percentual que extrapola em muito os mais altos índices de
correção monetária.
Pelos motivos expostos, não encontrou
alternativa, a não ser o ajuizamento da presente ação.

o

autor

outra

II – O DIREITO
Os contratos de planos de assistência à saúde privada firmados
em data anterior a 1º de janeiro de 1999, após decisão liminar provinda do
Supremo Tribunal Federal – STF, exarada nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional de Saúde, ficaram
sem amparo do artigo 35-E da Lei n.º 9.656/98, que estava sendo aplicada aos
mesmos.

A decisão apontada suspendeu a eficácia daquela Lei aos
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, onde se previa que os
reajustes a serem aplicados a esses planos deveriam ser submetidos à análise
prévia da ANS.
Assim sendo, os reajustes passaram a ser regulados tão
somente pelo que se encontra disposto nas cláusulas contratuais.
Ocorre que, muitas vezes, essas cláusulas não trazem
informação adequada no que diz respeito à composição dos índices de
reajuste, configurando-se um permissivo ilegal para a aplicação de reajustes
muito além daquele medido nos últimos doze meses, o que os têm tornado
exorbitantes.
A ilegalidade deve ser analisada sob os seguintes aspectos:
A – Da Proteção Contratual e Contrato de Adesão
O contrato celebrado entre o Autor configura-se,
indiscutivelmente, como relação de consumo. Além disso trata-se de
instrumento pré-elaborado pela empresa, que já vêm prontos e impressos para
assinatura, sendo impossível para o autor (a) altera-lo, no caso de discordar
de alguma cláusula no ato de assinatura.
Portanto, a prestação de serviços médico-hospitalares
oferecidos devem ser ponderados e avaliados, levando-se em conta a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que o mesmo tem como
pressuposto a proteção de bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal
(art.6º, 196 e 197).
Destarte, vale destacar o que dispõe o art. 46, do Código de
Defesa do Consumidor. Veja-se:
“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.”
Ocorreu, Excelência, que o Autor recebeu o boleto para
pagamento com o reajuste extorsivo de ....% uma semana antes da data de
vencimento, sem que lhe fosse aberta a oportunidade de obter explicações que
justificassem o aumento da prestação .... vezes maior do que a inflação
relativa aos últimos 12 meses.
Vale a transcrição de alguns dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, a fim de que se possa deixar delineado o direito do Autor.

“ART. 6º – São direitos básicos do consumidor:
(...)
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;...”

Está claro, portanto, que qualquer alteração contratual que diga
respeito ao preço do contrato deve ser informada de forma clara ao
consumidor, justificando-se o motivo de um aumento que supera ..... vezes o
percentual de correção monetária dos últimos doze meses.
Ainda que se esteja a tratar de contrato anterior à Lei 9.656/98,
que não traz com clareza a forma de correção monetária das prestações
relativas ao contrato, o certo é que qualquer alteração que implique no enorme
impacto financeiro que o imposto pela empresa Ré ao Autor, deve ser
justificado e comunicado com antecedência ao consumidor, a fim de que se
possam adotar as providências devidas para o asseguramento do direito de
quem mantém o cumprimento do contrato há tantos anos.
Corrobora essa afirmação o que está estabelecido no art. 46,
acima transcrito.
B – Práticas abusivas
O percentual aplicado pela empresa Ré na mensalidade do(a)
autor(a), como demonstrado, ultrapassa ................%, superando qualquer
índice inflacionário do período.
Ora, se o consumidor contrata um plano de saúde, este espera
que o valor que tenha de arcar mediante as prestações que se sucederão com
o transcorrer do tempo, sejam proporcionais e coerentes com o que foi
pactuado, bem como com a situação sócio-econômica do Autor(a), o que não
está acontecendo.
“Práticas Abusivas
ART. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços:
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;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;
X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços;...”
C – Cláusulas Abusivas
A lei consumerista também coíbe a inserção de cláusulas
abusivas nos contratos, considerando-as nulas de pleno direito. Para o caso em
tela, citamos:
“ART. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a eqüidade;
X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente,
variação do preço de maneira unilateral;...”

D - Da desproporcionalidade entre o índice aplicado e a situação
econômica vigente no país
Além da ilegalidade formal da cláusula contratual que permitiu a
aplicação
do
índice
supra
comentado,
há
que
se
ressaltar
a
desproporcionalidade entre esse índice e aqueles que periodicamente apuram a
inflação medida no período de doze meses.
Nesse sentido, a Fundação Getúlio Vargas – FGV, apresentou o
índice de inflação ocorrida em nossa economia nos últimos 12 (doze) meses,
qual seja, de 9,61%.
Diante disso, comparando-se o valor que vinha pagando e
aquele que ora está lhe sendo imposto, fica demonstrado que houve um
aumento abusivo da mensalidade para
(escrever índice por extenso),
conferindo uma clara vantagem econômica à empresa, que onera
demasiadamente a prestação do consumidor e o coloca em desvantagem
excessiva, afetando o equilíbrio contratual.
Além disso, o último índice aprovado e recentemente publicado
pela ANS, apurado de acordo com a metodologia e diretrizes submetidas à
apreciação do Ministério da Fazenda, foi de 11,75%.
E – Manifestação da ANS ( inserir este item apenas nos casos em que
os contratos não possuem índice claro de reajuste)
Corroborando com o exposto acima, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS , por meio da Resolução N.º 74/2004, em seu artigo
3º, bem como a Súmula de n.º 5/2003, entendem que, caso a cláusula que
disponha sobre reajustes existentes nos contratos “antigos” seja omissa, deve
ser aplicado o índice proposto pela Agência.
“Os contratos individuais de planos privados de assistência à saúde
celebrados anteriormente à Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998,
cujas cláusulas não indiquem expressamente o índice de preços a
ser utilizado para reajustes das contraprestações pecuniárias e
sejam omissos quanto ao critério de apuração e demonstração das
variações consideradas no cálculo do reajuste, deverão adotar o
percentual de variação divulgado pela ANS e apurado de acordo
com a metodologia e as diretrizes submetidas ao Ministério da
Fazenda”.
E mais, face aos últimos acontecimentos, tanto os órgãos
do governo federal (Ministério da Saúde e ANS), como os tribunais, acolhendo
liminar, entendem que os índices apresentados pelas empresas estão sendo
abusivos, e que há até a possibilidade de intervenção para coibir sua prática.
À parte das questões de ordem jurídica e econômica, tem-se
que levar em conta, in casu, o valor social que está em jogo, pois a questão de
saúde é uma necessidade básica do cidadão, cuja proteção é um dos pilares de
nossa Constituição Federal.
Não se pode perder de vista, ainda, para o julgamento desta
ação, o fato de que a empresa Ré opera no Sistema Nacional de Saúde em
caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, que hoje não tem condições
de suportar a demanda dos cidadãos brasileiros.
Desta realidade emerge o interesse processual do Autor bem
como a urgência da medida liminar ora pleiteada, na medida em que, caso
prevaleça o índice de reajuste pretendido pela Ré, o consumidor não terá
condições de manter a continuidade do contrato, ficando exposto ao risco de

não mais possuir atendimento médico com o nível de qualidade mínimo que
garanta sua saúde.
Resta claro, destarte, que o índice a que o consumidor está
sendo submetido é flagrantemente abusivo e ilegal, levando a empresa a obter
uma vantagem excessiva. Cláusula contratual presente em contrato, que a
acoberte, é considerada abusiva e nula de pleno direito face ao que dispõe o
Estatuto Consumerista, como já apontado.
Pela forma como está sendo conduzida a política de reajuste da
empresa, colocando o consumidor “contra a parede”, prenuncia-se como um
convite a que não mantenha o seu contrato de assistência à saúde, pois fica
impossível arcar com o valor de suas prestações. Ao não querer assumir o
risco da atividade econômica, a empresa está transferindo ao consumidor ônus
que seriam somente seus.
A ilegalidade ora levantada está ferindo o direito que o (a) autor
(a) adquiriu, ao firmar o contrato, de ter suas despesas médicas/hospitalares
e/ou odontológicas pagas com os recursos que ele e tantos outros mais
consumidores vêm contribuindo, ininterruptamente, de longa data.
III – DO PEDIDO
Destarte, pelas razões e fundamentos acima expostos, vem o
Autor, face à impossibilidade de arcar com o valor apresentado pela ....,
Requerer, liminarmente, face à urgência e gravidade da
situação, se digne V.Exa. :
a) determinar o cancelamento do reajuste de .........% (
indevidamente pela ré, até julgamento final;

) aplicado

b) obrigar a empresa Ré a cobrir todos os procedimentos especificados no
contrato que vierem a ser utilizados pelo Autor;
c) autorizar o depósito judicial da parcela sem a incidência do índice
proposto pela ré, acrescentando-se a esta somente o índice de 11,75%
autorizado pela ANS;
d) sendo deferida a liminar, requer seja a Ré intimada em caráter de urgência
a cumpri-la, sob pena do pagamento da multa de R$ 500,00 por dia.
Requer-se a citação da Ré para comparecer à audiência de
conciliação a ser designada e, querendo, oferecer sua contestação
oportunamente, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos
alegados.
Espera, por fim, o Autor seja julgada procedente a presente
ação, condenando-se a ré a (indicar) OU que considere nula a cláusula
contratual nº...., que permite a alteração unilateral do contrato, ou a variação
do preço sem justa causa que a ampare, e, em substituição, seja aplicado o
índice estabelecido pela ANS, conforme a Súmula nº 05 e artigo 4o., XVII e XXI
da Lei 9.961/00;
Ou o estabelecimento do justo índice de reajuste para que o
autor possa continuar mantendo seu plano de assistência à saúde (para os
contratos que não têm índice ou há omissão).
E requer ainda ( Colocar este item somente se tiver havido o
pagamento) que seja a ré obrigada a restituir a quantia paga a maior,
desembolsada pelo autor para pagamento do reajuste ilegal aplicado,

devidamente atualizada e em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
Provará o autor o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, requerendo desde já a inversão do ônus da prova em seu
favor, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII do CDC.
Dá-se à causa o valor de R$ (inserir o valor envolvido = 12
últimas mensalidades do plano/ seguro de saúde)1[1][1][1].
Nestes Termos.
P. Deferimento
Local e data
Nome e assinatura

1[1][1][1]

O valor para recorrer ao Juizado Especial Cível não pode ultrapassar 40 salários
mínimos (R$ 10.400,00) e até 20 salários mínimos (R$ 5.200,00) não é necessária a presença
de um advogado. No entanto, o associado deve considerar a conveniência de ter um
profissional o acompanhando, tendo em vista o poder da empresa demandada.

