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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO  ORDINÁRIA  REVISIONAL  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  PLANO  DE
SAÚDE.  REAJUSTE  DA  MENSALIDADE
COM  BASE  EXCLUSIVAMENTE  NA
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.  AUSÊNCIA
DE CONTRATO NOS AUTOS. DOCUMENTO
ESSENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
AFERIÇÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE DO
AUMENTO  COM  BASE  NO
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  NULIDADE
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA
CASSADA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO A QUO. RECURSOS PREJUDICADOS.

-  Sendo  o  contrato  documento  essencial  à
propositura  da  lide,  sua  ausência  impossibilita  a
aferição  da  abusividade  do  aumento  da
mensalidade  do  plano  de  saúde  por  mudança  de
faixa etária com base no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no REsp1.568.244/RJ.
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- Assim, deve-se oportunizar à parre que acoste o
documento  necessário  para  o  processamento  da
lide,  razão  pela  qual  a  sentença  deve  ser
desconstituída.

- De acordo com o disposto no art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  cabe  ao  Relator,  por
meio de decisão monocrática, negar seguimento a
recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
Súmula ou Jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação Cível e  de  Recurso  Adesivo
interpostos, respectivamente, pela Unimed João Pessoa – Cooperativa de
Trabalho  Médico  e  por Gilson  Castor  do  Nascimento, desafiando
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que,
nos autos da  Ação Ordinária Revisional de Contrato c/c Obrigação de
Fazer  movida  pelo  recorrente  em face  do  apelante,  julgou  parcialmente
procedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso, afirmou o autor ser usuário do plano de
saúde  da  promovida,  desde  21/05/2002,  sendo  obrigado  a  efetuar  o
pagamento da mensalidade no valor de R$ 272,56 (duzentos e setenta e dois
reais e cinquenta e seis centavos) até 16 de junho de 2013.

Em seguida, alega que, em julho de 2013, houve um aumento
de  74,70%  na  mensalidade,  passando  a  pagar  a  quantia  de  R$  476,09
(quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos). Destaca outro aumento
no mês seguinte, sendo-lhe cobrado o valor de R$ 543,77 (quinhentos e
quarenta e três reais e setenta centavos). Ao indagar a empresa demandada
acerca dos aumentos na mensalidade, foi-lhe informado que se tratava de
reajuste mensal, com previsão contratual, por ter o usuário completado 50
(cinquenta) anos de idade.

Seguindo suas argumentações,  defende a permissão de um
reajuste no limite de 9,04% para os planos de saúde, segundo a Agência
Nacional  de  Saúde.  Ainda  assevera  o  sofrimento  psicológico  e  o  temor
causados  com  o  aumento  indevido  das  mensalidades,  sendo,  portanto,
cabível a indenização por danos morais.

Ao final,  pugna pela  procedência do pedido nos  seguintes
termos:  a)  declaração  de  nulidade  da  cláusula  abusiva  de  reajuste  das
mensalidades  por  mudança  de  faixa  etária;  b)  restituição  em dobro  dos
valores pagos a maior a partir de julho/2013 e c) indenização por danos
morais.
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Tutela antecipada deferida, determinando o restabelecimento
da  mensalidade  no  valor  descrito  na  exordial  e  a  reemissão  das  faturas
retroativas desde 16/09/2013, até o julgamento final da lide, sob pena de
multa diária (fls. 39/39v).

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou
contestação  (fls.  43/55),  alegando  a  previsão  de  cláusula  contratual  de
reajuste  das  mensalidades,  com  a  mudança  de  faixa  etária,  destacando,
inclusive, a ausência de ofensa ao Estatuto do Idoso, tendo em vista que
procedeu  ao  reajuste  quando o  autor  completou  50  (cinquenta)  anos  de
idade.

Defende  o  respeito  aos  limites  e  demais  requisitos
estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98 e a observância ao princípio da
boa-fé  objetiva,  o  qual  veda  índices  de  reajustes  desarrazoados  ou
aleatórios. Sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade de cláusula
contratual questionada na inicial, sob pena de contrariar a lógica atuarial e
afrontar a legislação pertinente.

Finalmente, assevera a ausência dos requisitos legais para o
pleito indenizatório, sobretudo a inexistência de violação à esfera moral do
promovente.

 
Réplica impugnatória (fls. 69/79).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas  que
pretendiam  produzir,  oportunidade  na  qual  requereram  o  julgamento
antecipado da lide (fls. 82 e 83).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
89/91v), ficando consignados os seguintes termos na parte dispositiva:

“Diante do exposto, com supedâneo nos princípios
de  direito  que  regem  a  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE,  para
determinar que o reajuste realizado na mudança
da faixa etária da consumidora promovente acima
de  50  anos  seja  limitado  a  30%  de  aumento,
retroativamente, CONDENANDO a promovida na
restituição simples dos valores efetivamente pagos
acima  do  percentual  acima  fixado,  corrigido
monetariamente  pelo  INPC  a  contar  do
pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.

Diante  da  sucumbência  recíproca,  condeno  a
promovente em 1/3 das custas e o promovido em
2/3, bem como fixo os honorários em R$ 1.000,00,
sendo a parte autora devedora de 1/3 deste valor
ao advogado do promovido e este, devedor de 2/3
do valor ao advogado da autora”.
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Inconformado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
94/104),  defendendo  a  legalidade  do  reajuste  da  mensalidade  com  a
mudança de faixa etária, uma vez que, com o avanço da idade, ampliam-se
os riscos do segurado, passando a necessitar, provavelmente, de serviços de
assistência  médica  com  maior  frequência  do  que  uma  pessoa  que  se
encontre numa faixa etária menor.

Em seguida,  destaca  a  ausência  de  ofensa  ao  Estatuto  do
Idoso, porquanto o aumento do valor da mensalidade se deu no momento
em  que  o  recorrido  completou  50  (cinquenta)  anos  de  idade.  Alega  a
permissão  legal  para  o  reajuste  praticado,  tendo,  dessa  forma,  agido  no
exercício regular de direito. 

Observa  a  impertinência  na  limitação  do  aumento  no
percentual  de  30%  fixado  na  sentença,  tendo  em  vista  que  dificulta  a
continuidade  da  prestação  de  assistência  médico-hospitalar  sem  a
contraprestação proporcional.

Enfatiza a legalidade na sua conduta, uma vez que inexiste
discriminação dos usuários, mas apenas o custeio proporcional ao aumento
das  despesas  médicas  com  a  mudança  de  faixa  etária.  Ainda  afirma  o
descabimento  da  restituição  dos  valores  pagos,  observando,  inclusive,  a
impossibilidade de efeitos ex nunc da sentença.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou cota, afirmando a ausência de intimação da parte autora para
oferecer contrarrazões (fls. 112).

Foi proferida despacho, determinando o retorno dos autos à
Instância  de prima para realizar  o  juízo de  admissibilidade recursal  (fls.
114/116).

Irresignado  com  a  sentença,  o  autor  interpôs  Recurso
Adesivo  (fls.  121/132),  defendendo  o  dano  moral  com  o  reajuste  da
mensalidade do plano de saúde acima do limite da Agência Nacional de
Saúde,  sendo,  portanto,  cabível  a  indenização.  Ainda  destaca  a
impossibilidade de aplicação da sucumbência recíproca, tendo em vista que
apenas  um  pedido  foi  negado.  Finalmente,  enfatiza  que  os  honorários
sucumbenciais devem ser majorados. 

Contrarrazões ao apelo (fls. 136/144).

Contraminuta ao recurso adesivo (fls. 150/162).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  deixando  de
opinar sobre o mérito (fls. 185/186).

Despacho de suspensão do feito, em virtude da determinação
no Recurso Especial nº 1.568.244 – RJ (fls. 188).
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Petição  de  parte  promovida,  informando  que  o  Recurso
Especial acima referido já foi julgado e, requerendo, ao final, a continuidade
do processo (fls. 190/193).

Diante da possibilidade de nulidade, de ofício, da sentença e
em razão do dever de consulta  consagrado no novo Código de Processo
Civil, as partes foram intimadas para manifestação (fls. 196), mas deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 199).

É o relatório.

DECIDO.

Tendo  a  decisão  sido  publicada  quando  da  vigência  do
Código de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser
realizado o juízo de admissibilidade recursal. E mais, consoante Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”.

No caso em testilha, a controvérsia a ser dirimida na presente
demanda consiste na aferição da legalidade do reajuste das mensalidades do
plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária do segurado. 

Em razão do significativo dissenso e das discussões sobre o
tema,  a  Segunda  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  afetou  o  Resp
1.568.244/RJ  como  representativo  da  controvérsia  sobre  a  aferição  da
concreta abusividade do aumento da mensalidade de plano de saúde, com
abrangência  para  planos  individuais  ou  familiar,  fixou  os  seguintes
critérios:  a)  previsão  contratual  expressa;  b)  observância  das  normas
expedidas  pelos  órgãos  governamentais  reguladores  e  c)  percentuais  de
reajuste de modo desarrazoado ou aleatório. Vejamos o acórdão ementado:

RECURSO 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.
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A cláusula de aumento de mensalidade de 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
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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 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.
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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.
(STJ/REsp 1568244/RJ, Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Além disso, ficou estabelecido o seguinte:

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.
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Além  do  mais, sabe-se  que  a  petição  inicial  deverá  ser
instruída  com os  documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação,  nos
termos do art. 320, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, como o contrato de prestação de serviços
de  saúde  foi  firmado  em  21/05/2002 (fls.  22v)  e  houve  aumento  da
mensalidade  por  mudança  de  faixa  etária,  entendo  que  cabia  ao  autor
acostar à exordial a cópia do contrato, a fim de assegurar a ampla defesa da
parte  contrária.  Isso  porque  é  um  documento  essencial  para  que  se
identifique  a  existência  de  cláusula  que  preveja  as  faixas  etárias  e  os
aumentos, violando, assim, a previsão legal contida no artigo 283 e 284, do
CPC/73 (art. 320 e 321, do NCPC).

Ressalte-se  que  também  não  foi  requerida  a  providência
judicial para que o promovido fosse compelido a exibir a cópia do contrato
celebrado entre as partes.

Assim, pelo que se extrai dos autos, o Juízo apreciou o feito,
sem que  constasse  nos  autos  cópia  do  contrato  firmado  entre  as  partes,
julgando-o parcialmente procedente.

Data maxima venia,  a  meu ver,  a  ausência dos termos da
avença  inviabiliza  o  exame  da  abusividade  das  cláusulas  alegadas  na
exordial, constituindo-se em documento indispensável à sua revisão. 

Nesse sentido, colhem-se arestos deste Egrégio Tribunal de
Justiça: 

“AGRAVO  INTERNO.  REVISIONAL  DE
FINANCIAMENTO.  INSTRUMENTALIZAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
DA  LEGALIDADE  DAS  CLÁUSULAS.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
PRESSUPOSTOS.  HIPOSSUFICIÊNCIA  E
VEROSSIMILHANÇA  NÃO  DEMONSTRADAS.
FACILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PELO
CONSUMIDOR.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS PÁTRIOS. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

Em virtude da falta de apresentação do contrato,
que permitiria ao julgador equacionar com maior
segurança a relação contratual sub judice, impõe-
se o decreto de nulidade do comando sentencial,
pois não há como exercer julgamento objetivo das
cláusulas contratuais estabelecida entre as partes.
A  inversão  do  ônus  probatório  pressupõe  a
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
do consumidor, conceito este ligado à dificuldade
de  produção  da  prova  pelo  consumidor  e  à
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possibilidade de sua produção pelo prestador do
serviço.  Nesse  contexto,  em  se  tratando  de
documento  que  pode  ser  facilmente  adquirido
mediante  simples  requisição  à  instituição
financeira,  não  há  que  se  proceder  a  citada
inversão. Desconstituída a sentença, bem como os
atos  processuais  a  partir  do  despacho inicial,  a
fim de que o Juiz a quo determine à parte autora a
juntada do contrato, sob pena de extinção do feito
sem  resolução  do  mérito.”  (TJPB,  Acórdão  do
processo  nº  07320100049169001,  Órgão  1ª
CAMARA  CIVEL),  -  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO  PORTO,  j.  Em  16/04/2013)  -  (grifo
nosso).

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
GARANTIDO  POR  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO
NO  ART.  285-A  DO  CPC.  REQUISITOS.
MATÉRIA  UNICAMENTE  DE  DIREITO.  NÃO
ATENDIMENTO.  INAPLICABILIDADE  DE
MENCIONADO  DISPOSITIVO.  AUSÊNCIA  DE
CONTRATO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
SENTENÇA,  DE  OFÍCIO.  PREJUDICADO  O
APELO. 

Quando  o  julgador  estiver  diante  de  ação,  cuja
matéria  for  unicamente  de  direito,  poderá
dispensar  a  citação  do  réu  e  proferir  sentença,
desde  que  já  tenha  proferido,  anteriormente,
sentença  de  improcedência  total  em  ações  de
cunho semelhante, desde que faça a reprodução da
sentença anterior, a fim de permitir a fiscalização
das  partes  em  relação  à  correta  aplicação  da
norma  processual.  Diante  da  ausência  do
contrato, impossível se mostra a revisão de suas
cláusulas,  razão  pela  qual  impõe-se  a
desconstituição  da  sentença.”
(TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
20020110255995001 - Órgão 2ª CAMARA CIVEL,
Relator  DRA.  MARIA  DAS  GRACAS  MORAIS
GUEDES - j. em 31/01/2012  )- (grifo nosso).

Trago à baila as ponderações do Min. Luiz Fux, quando do
julgamento do REsp nº 671.986/RJ “sob o ângulo axiológico, a emenda da
peça  vestibular  é  um  direito  subjetivo  do  autor,  de  modo  que  não
oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível,
constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado
nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art.  5º da Constituição
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Federal de 1988”. (REsp 671.986/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 232).

Sendo assim, competia ao julgador, prima facie, ter facultado
ao demandante a  emenda à  inicial  para  que fizesse juntar  o contrato ou
requerer que o promovido fosse instado a fazê-lo, em observância às regras
insculpidas nos artigos 283 e 284, do CPC/73 (arts. 320 e 321 do NCPC).
Destaco:

“Art. 283. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283,  ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete,
no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Portanto,  a decisão padeceu de error in procedendo, motivo
pelo qual merece ser desconstituída.

Por  fim,  ressalto  a  desnecessidade  de  levar  a  matéria  ao
plenário, pois, conforme o disposto no art. art. 557,  caput, do Código de
Processo Civil  (art.  932, inciso III,  do Novo Código de Processo Civil),
incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida. 

Diante  das  referidas  considerações,  ex  officio,  ANULO A
SENTENÇA, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de
origem, para que adote as providências necessárias à juntada da cópia do
contrato aos autos, restando, via de consequência, prejudicado o apelo e o
recurso adesivo.

P.I.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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