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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0000616-11.2016.815.1201.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
ADVOGADOS: Armando Miceli Filho (OAB/RJ n. 48.237) e Luciana da Silva Freitas (OAB/RJ
95.337).
APELADA: Maria Magnólia Neves.
ADVOGADO: João Gomes de Lima (OAB/PB n. 23.677).

EMENTA:  AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO.  PLANO  DE  SAÚDE.  MAJORAÇÃO  DA MENSALIDADE  NO
MOMENTO  EM  QUE  O  COMPLETA  CINQUENTA  E  NOVE  ANOS.
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ESTATUTO  DO  IDOSO.  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA.  DEFERIMENTO  DA  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  E
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  AUSÊNCIA  DO  EXAME  DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 6º, VIII, DO CDC. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE  PROCESSUAL
CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.  ANÁLISE PREJUDICADA
DAS RAZÕES RECURSAIS.

1. O acolhimento da inversão do onus probandi sem o exame do preenchimento dos
requisitos constantes do art. 6º, VIII, do CDC, configura carência da fundamentação
exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento,
sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o
saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a
parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.” (AgRg
no  REsp  1450473/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.  0000616-11.2016.815.1201,  em  que  figuram  como  Apelante  a
Unimed  Rio  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  Ltda.  e  como  Apelada  Maria
Magnólia Neves.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em declarar de ofício a nulidade processual.

VOTO.



A Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da  Vara Única da Comarca de Araçagi, f.
71/75, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada
em seu desfavor por Maria Magnólia Neves, que julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade da suposta cláusula de que previu o reajuste etário do plano de
saúde da  Autora,  com efeitos  retroativos  à  data  da implementação do aumento,
condenando-a a restituir as mensalidades pagas em excesso, acrescidas de correção
monetária pelo INPC, a partir de cada reembolso, e de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios do montante anualizado do reajuste declarado nulo.

Em suas Razões, f. 78/87, alegou que a majoração da parcela do plano de
saúde ocorreu quando a Apelada contava com cinquenta e nove anos de idade e que
o referido reajuste foi realizado nos termos estabelecido na Resolução nº 63/2003,
da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Asseverou que o referido  ato  normativo  permite  que o valor  fixado na
última faixa etária (cinquenta e nove anos) não pode ser superior a seis vezes o
valor da primeira faixa,  cabendo à própria operadora fixar as variações entre as
taxas.

Aduziu ainda que quanto mais avançada a idade do segurado, maior o risco
de complicação do seu estado de saúde e, consequentemente, o ônus da seguradora,
o que enseja a majoração da mensalidade do plano de saúde.

Requereu, dessa forma, o provimento do Apelo para que seja reformada a
Sentença e julgado improcedente o pedido.

Intimada,  a  Apelada  apresentou  Contrarrazões,  f.  93/98,  sustentando  a
abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da faixa etária e
a ausência de provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
autoral, pugnando, por fim, pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Os  fundamentos  empregados  da  Sentença  consistem  no  fato  de  que  o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ1, submetido

1RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  CIVIL.  PLANO DE SAÚDE.  MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA  DE  REAJUSTE  DE  MENSALIDADE  POR  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS.  ABUSIVIDADE.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  EQUILÍBRIO  FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser
aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de



ao  rito  recursal  repetitivo,  adotou  o  posicionamento  de  que  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, e que a Operadora de Plano de Saúde demandada não colacionou aos autos a
cópia do contrato celebrado entre as partes e das cláusulas gerais do plano de saúde
escolhido pela Autora/Apelada, “deixando de atender o ônus probatório que lhe
impõe o CDC” (f. 74v).

plano  de  saúde  conforme  a  mudança  de  faixa  etária  do  beneficiário  encontra  fundamento  no
mutualismo (regime de  repartição  simples)  e  na  solidariedade intergeracional,  além de  ser  regra
atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente  mais  altos  do  que  os  de  pessoas  mais  jovens,  isto  é,  o  risco  assistencial  varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto
os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços
de  atenção  à  saúde.  4.  Para  que  as  contraprestações  financeiras  dos  idosos  não  ficassem
extremamente  dispendiosas,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  acolheu  o  princípio  da  solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As
mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso
todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de
saúde  pela  cobrança  de  valores  diferenciados  em razão  da  idade",  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. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº
469/STJ)  nos  reajustes  das  contraprestações  pecuniárias  dos  planos  de  saúde,  alguns  parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices
de  reajuste  desarrazoados  ou  aleatórios,  que  onerem  em  demasia  o  consumidor,  em  manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da
ANS.  b)  Em se  tratando  de  contrato  (novo)  firmado  ou  adaptado  entre  2/1/1999  e  31/12/2003,
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e
17  anos),  não  podendo  também a  variação  de  valor  na  contraprestação  atingir  o  usuário  idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a
partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de
10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa
de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual  tanto de jovens quanto de idosos,  bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza  da  atividade  econômica  explorada:  serviço  público  impróprio  ou  atividade  privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde



Conclui-se,  a  partir  dessa  premissa,  que,  no  momento  da  prolação  da
Sentença, o Juízo acolheu a inversão do onus probandi requerida na Exordial sem
examinar a presença dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC2, o que enseja carência
da fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal3.

O Superior Tribunal de Justiça, ademais, firmou entendimento no sentido
de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução4, não podendo sua análise
ser submetida ao momento em que é prolatada a Sentença5.

em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se
necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins
do art. 1.040 do CPC/2015: 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. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços
desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora,  de "cláusula de barreira" com o intuito de
afastar  a  usuária  quase  idosa  da  relação  contratual  ou  do  plano  de  saúde  por  impossibilidade
financeira.  Longe  disso,  não  ficou  patente  a  onerosidade  excessiva  ou  discriminatória,  sendo,
portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa
etária da autora.  12. Recurso especial  não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

2 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: […]; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;

3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios: […]; IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes,
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

4 PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a
decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou -
quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade
de  apresentar  suas  provas.  Precedentes:  REsp  1395254/SC,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1450473/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

5 DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, CAPUT E § 4º, DO CDC. 1.



O deferimento da inversão do ônus da prova no momento da prolação da
Sentença  causa  prejuízo  à  Apelante,  pois,  além  de  permitir  tardiamente  que  a
Recorrida  se  desonere  do  encargo  de  demonstrar  a  falta  de  preenchimento  dos
requisitos para a majoração da mensalidade do plano de saúde, imputou a ela esse
ônus probatório sem conceder prazo para o cumprimento ou para a interposição de
Agravo de Instrumento com fulcro no art. 1.015, XI, do CPC6.

Considerando, portanto, que a inversão do ônus da prova foi autorizada
pelo  Juízo  sem  a  devida  fundamentação  e  em  momento  inoportuno,  resta
configurada a violação ao contraditório e à ampla defesa ensejadora de nulidade
processual passível de apreciação sem a arguição das partes7.

Posto  isso, decreto,  de  ofício,  a  nulidade  processual  a  partir  das
f. 71/75, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que analise
o  pedido  de  inversão  do  ônus  da  prova  antes  da  prolação  da  Sentença,
restando, por tal motivo, prejudicada a análise das Razões Recursais. 

É o voto.

Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 14.09.2005.
Dessa  ação  foi  extraído  o  presente  recurso  especial,  concluso  ao  Gabinete  em  25.06.2013.  2.
Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova.  3.  A cirurgia  estética  é  uma  obrigação  de  resultado,  pois  o  contratado  se
compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o
que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus
da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da
culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o julgamento do
Reps  802.832/MG,  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  DJe  de  21.09.2011,  consolidou-se  no
sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento.  7.
Recurso  especial  conhecido  e  provido.  (REsp  1395254/SC,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013)

6 Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[…];
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

7 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROLATADA. INTIMAÇÃO PARA
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS APENAS DA PROMOVENTE E DO BANCO SANTANDER
(PRIMEIRO  APELANTE).  AUSÊNCIA  DE  CIENTIFICAÇÃO  DO  SANTANDERPREVI.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA.  PROVIMENTO  DA  SEGUNDA  IRRESIGNAÇÃO.  APRECIAÇÃO  DO
PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADA. -  Merece acolhimento a  alegação da segunda empresa
recorrente, de que não foi intimada para especificar provas, evidenciando, assim, o cerceamento de
defesa,  o que enseja a nulidade dos atos processuais realizados a partir da referida cientificação.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00072695920138152001, - Não possui -, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 23-08-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO
FAZER.  PEDIDO  DE  DILAÇÃO PROBATÓRIA.  FALTA DE APRECIAÇÃO PELO  JUIZ  DE
PRIMEIRO  GRAU.  NULIDADE  DA SENTENÇA DECRETADA DE  OFÍCIO.  MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECURSOS PREJUDICADOS. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 932, III
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - Tendo em vista que a parte demandante requereu a produção
de provas, como o pedido de exibição das fichas financeiras e tal pedido sequer foi analisado pelo
juízo a quo, deve ser anulada a sentença, por patente cerceamento de defesa e supressão de instância.
Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00000958020168150000, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 03-06-2016)



Presidi  o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva e  Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


