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Acórdão
Embargos de Declaração nº. 0008509-54.2011.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante:  Unimed  João  Pessoa-Cooperativa  de  Trabalho  Médico –  Advs.: 
Hermano Gadelha de Sá e Leidson Flamarion Torres Matos.

Embargada:  Ravena  Mabel  de  Alexandria  Morato  –  Advs.:  José  Alves  Cardoso, 
Raphael Correia Gomes Ramalho Diniz e outros.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.   OMISSÃO. 
VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
INTENTO PREQUESTIONATÓRIO. MATÉRIA 
DEVIDAMENTE QUESTIONADA NO ACÓRDÃO 
GUERREADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
− Em sede de embargos de declaração, o apontamento 
da contradição, omissão ou obscuridade no “decisum” é 
pressuposto para que o recurso seja acolhido, ainda 
que indisfarçável o propósito do embargante de 
objetivar prequestionamento somente para viabilizar a 
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os desembargadores da  Primeira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 347/353, opostos por 
Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico, hostilizando o acórdão 
de fls. 338/345, que negou provimento  à  apelação  cível  e  ao  recurso  adesivo 
interpostos por Unimed João Pessoa-Cooperativa de Trabalho Médico e Ravena Mabel 
de Alexandria Morato, respectivamente.
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Em suas razões, a embargante alegou, em síntese, que o acórdão 
vergastado padece de omissão, eis que, segundo ela, o contrato que vincula as partes 
litigantes não contempla cobertura nacional. Além do que, a instituição indicada para 
realizar  a  intervenção  não  é  credenciada  à  rede.  Por fim, manifestou o intuito 
presquestionatório e requereu o acolhimento dos presentes embargos, conferindo-lhe 
efeito modificativo

Contrarrazões às fls. 360/366.

É o breve relato.
  

V O T O

É cediço que os Embargos de Declaração são recursos próprios a 
serem interpostos contra decisões omissas, contraditórias e obscuras. Devemos 
entender por “decisões” passíveis de serem guerreadas por Embargos de Declaração, 
as Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos. Atribuindo à palavra “Decisões” 
um sentido lato. Nesta senda, o ilustre Nelson Nery Júnior, “in verbis”: 

“Quer sejam interpostos contra decisão 
interlocutória, sentença, ou acórdão, os embargos de declaração 
têm natureza jurídica de recurso”.

O Código de Processo Civil é taxativo ao elencar, no seu art. 535, 
as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

“Art. 535. “Cabem embargos de declaração quando: 
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 
contradição;
II- for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 
tribunal.” 

Assim, os Embargos de Declaração têm por finalidades 
precípuas: complementação da decisão omissa e aclaramento de “decisum” obscuro 
ou contraditório.

A  embargante alegou que o acórdão vergastado padece de 
omissão,  eis que,  segundo  ela,  o  contrato  que  vincula  as  partes  litigantes  não 
contempla  cobertura  nacional.  Além do que,  a  instituição  indicada para realizar  a 
intervenção não é credenciada à rede.

A decisão combatida assim se manifestou, fls. 340/343:

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                                       2



Embargos de Declaração – nº. 0008509-54.2011.815.2001

“Busca a apelante reformar a decisão de primeiro grau que de-
terminou que a mesma cobrisse intervenção cirúrgica realizada 
na  apelada, nos termos estabelecidos no Contrato do Plano de  
Assistência à Saúde existente entre as partes.
Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  recorrida  firmou  
contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares (fls.  
37/49) junto a Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho  
Médico, aderindo ao Plano Família Univida (Univida Básico Plus  
I),  o qual conta com área geográfica de abrangência nacional  
(fls. 38 e 46).
Assim, em se tratando de caso de urgência, como na hipótese,  
eis  que  se  trata  de  cirurgia  de  alta  complexidade  (tumor  no  
cérebro-câncer)  e,  como  já  dito,  de  premência,  tal  extensão  
corresponderia  ao  território  nacional.  Além do  que,  o  próprio  
plano já fora celebrado com cobertura nacional, como também 
dito alhures.
O que também faz cair por terra a alegação de impossibilidade  
de  cobertura,  em  razão  de  prazo  de  carência.  Já  que  
caracterizada a medida urgente, há que se afastar tal cláusula  
limitativa,  pois  é  o  direito  à  vida  e  à  saúde  que  estão  em  
discussão e devem estes últimos prevalecerem.
Outrossim,  mister  registrar  que  a  instituição  escolhida  para  
realizar a cirurgia é conveniada junto à UNIMED, portanto, não  
há justificativa para a negativa.

Na  esteira  desse  entendimento,  é  assente  o  posicionamento  
jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE. 
NEGATIVA  DE  COBERTURA.  INTERNAÇÃO.  DOENÇA 
PREEXISTENTE.  PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVALÊNCIA DA 
DISPOSIÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO  CONSUMIDOR. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  1.  A  incidência  do  Código  de  
Defesa do Consumidor nos contratos relativos a plano de saúde,  
como em toda relação de consumo, obriga a interpretação das 
cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e  
de modo a não comprometer a natureza e finalidade da avença.  
2. Prescrição médica atestando a necessidade de internação do  
autor  em  Centro  de  Tratamento  Intensivo  em  razão  de  
hipertensão  e  diabete.  3.  Conforme  orientação  do  Superior  
Tribunal de Justiça, a seguradora que não exige exames médicos  
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previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento de  
tratamento  médico  que  se  faça  necessário,  especialmente  em 
caráter emergencial. 4.  Obrigando-se a ré, contratualmente,  
a custear as despesas de assistência médico-hospitalar do 
autor,  não  pode  fazer  restrições  que  resultem  no 
comprometimento  da  própria  finalidade  do  pacto,  qual  
seja,  a  de  garantir  a  saúde  e  a  vida do  contratante,  ao 
argumento de que a doença é preexistente, sobretudo porque não  
se desincumbiu do ônus de realizar  qualquer exame prévio ao  
contrato.  5.  Danos morais  que na hipótese foram moderada e  
razoavelmente arbitrados. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ -  
APL:  266439020118190038  RJ  0026643-90.2011.8.19.0038,  
Relator:  DES.  ELTON LEME,  Data  de  Julgamento:  18/07/2012,  
DECIMA  SETIMA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:  
24/07/2012)

PLANO DE SAÚDE.  DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES COM 
INTERNAÇÃO  DO  AUTOR.  NEGATIVA  INDEVIDA  DE 
COBERTURA.  HOSPITAL  QUE  FAZ  PARTE  DA  REDE 
CREDENCIADA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  9.656/98.PLANO  DE 
SAÚDE.  NEGATIVA  INDEVIDA  DE  COBERTURA.  DANO  MORAL.  
CARACTERIZAÇÃO  IN  RE  IPSA.  INDENIZAÇÃO  FIXADA  COM 
MODERAÇÃO.  1.  Negativa  de  cobertura  de  despesas  médico-
hospitalares. Impossibilidade. 2. Hospital que faz parte da rede  
credenciada.  Ausência  de  comprovação,  pela  ré,  da  alegada 
restrição contratual de atendimento. 3. Cláusula contratual que  
dispõe sobre o reembolso incompreensível. Ofensa ao art. 51, §  
1º,  inc.  I,  da Lei  nº 8.078/90.  Incidência da Lei  nº 9.656/98.  
Plano  que  deve  cobrir  a  internação  do  autor.  Recurso  de  
cobertura injustificada. 4. Dano moral. A recusa injustificada de  
cobertura de contrato de plano de saúde acarreta dano moral ao  
consumidor.  Precedentes  do  Eg.  STJ.  Valor  da  indenização.  
Fixação  com  moderação  (R$  10.000,00).Recurso  não  provido.  
(TJ-SP  -  APL:  741835320118260002  SP  0074183-
53.2011.8.26.0002,  Relator:  Carlos  Alberto  Garbi,  Data  de  
Julgamento: 04/12/2012, 10ª Câmara de Direito Privado)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENI-
ZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTES DA IN-
DEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - DE-
CISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO,  
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ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DOS AU-
TORES. 1. Pretensão voltada à majoração do quantum indeniza-
tório fixado a título de reparação por danos morais na Corte Es-
tadual. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título  
de indenização por dano moral, pode ser revisto, no âmbito de  
recurso especial, tão somente nas hipóteses em que a condena-
ção revelar-se irrisória ou excessiva, distanciando-se dos princí-
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se evi-
dencia no presente caso, em que o quantum indenizatório pelos  
danos morais restou fixado em R$ 30.000, 00, (R$ 15.000,00  
para cada um dos autores). Incidência da Súmula 7/STJ, tendo  
em vista o necessário revolvimento dos aspectos fáticos delinea-
dos na origem, tais como extensão do abalo moral experimenta-
do, desestímulo à reiteração da conduta reprovável e porte eco-
nômico  do agressor.  2.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ  -  
AgRg no REsp: 1211624 MS 2010/0161635-7, Relator: Ministro  
MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/05/2013, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2013)

Dessa forma, verifica-se que o acórdão se manifestou sobre os 
pontos postos à desate, não havendo quaisquer omissões a serem sanadas. Trata-se 
apenas de inconformismo da insurreta. Repise-se, outrossim, que os embargos 
declaratórios devem ser rejeitados, pois o acórdão atacado não carrega qualquer vício.

Sendo assim, não existe violação de direito, muito menos 
omissões, contradições ou obscuridades no acórdão impugnado. O que se verifica é 
apenas o não contentamento da embargante com o desfecho da questão, bem como 
seu objetivo de ver rediscutida a matéria, o que não é permitido em sede de 
embargos de declaração.

Segundo jurisprudência do STJ, os embargos de declaração têm 
como finalidade a indicação de pontos obscuros, contraditórios ou omissos como 
forma de buscar do julgador que os retifique, e não como mais uma via para 
rediscussão da matéria. Senão veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 
535 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. 
RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO NOS AUTOS. 
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APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ).
1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o 
decisum o que é inviável de ser revisado em sede de embargos 
de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 
535 do CPC.
2. Os embargos de declaração têm como requisito de 
admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos 
no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, 
não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria 
posta nos autos, pois, visam, unicamente, completar a decisão 
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões 
desenvolvidas.
3. Agravo regimental desprovido para manter a decisão que 
rejeitou os embargos de declaração.” (Agravo Regimental em 
Embargos de Declaração no Agravo 884313 / SP; 1ª Turma, 
Relator: Min. LUIZ FUX) (Grifos nossos)

Suscitou, ainda, a embargante, o prequestionamento da matéria, 
objetivando a interposição de recurso. Sobre o tema, afigura-se oportuno tecer 
algumas considerações.

A exigência de prequestionamento originou-se no direito norte-
americano, sob o argumento de não se poder recorrer de matéria não tratada 
originalmente. Com efeito, passou a ser interpretado como condição lógica de 
recorribilidade para os Tribunais Superiores, face à impossibilidade de exame das 
questões não expressamente decididas pelos órgãos jurisdicionais locais.

Com o argumento de não mais constar expressamente na 
Constituição, não poucos juristas sustentaram a inconstitucionalidade da exigência do 
prequestionamento, devido à ausência de previsão legal.

Prevendo a sobrecarga dos Tribunais Superiores, diante da 
inexigibilidade de prequestionar as matérias nos Tribunais locais, o STF enunciou a 
Súmula nº 282:

"É inadmissível o RE quando não ventilada, na decisão recorrida, 
a questão federal suscitada".
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Resolvida a questão da exigibilidade do prequestionamento, 
como solucionar a questão quando ela não é debatida e decidida pelos Tribunais 
mesmo quando devidamente chamados a se manifestarem?

Como solução, o STF enunciou a Súmula nº 356, assim 
verbetada:

"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram o opostos 
embargos declaratórios, não pode ser objeto de RE, por faltar o 
prequestionamento."

No sentido de demonstrar a relevância quanto à necessidade de 
ver a questão decidida nos Tribunais locais e dar proteção a esse instituto, mesmo 
quando necessária sua reiteração, o STJ enunciou a Súmula nº 98, in verbis:

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 
prequestionamento não têm caráter protelatório."

Diz-se que a matéria foi questionada quando devidamente 
apreciada pelo órgão julgador, isto é, posta em julgamento e discutida. Quando há no 
acórdão omissão, obscuridade ou contradição sobre determinada matéria poderá a 
parte, através de embargos de declaração, insurgir-se contra o aresto alegando 
prequestionamento para fins de interposição de recurso para a instância superior. Uma 
vez não debatida a matéria na instância “a quo” não poderá o Pretório Excelso ou a 
Corte Federal decidir sobre o tema.

Desta maneira, configura-se o prequestionamento quando a 
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, ocorrendo emissão de 
juízo de valor acerca dos dispositivos legais e não apenas simples menção dos 
mesmos, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto.

Acerca do tema, anotou o Ministro Marco Aurélio de Mello, da 
Excelsa Corte:

"Diz-se prequestionada determinada matéria, quando o órgão 
prolator da decisão impugnada, haja adotado entendimento 
explícito sobre ela."

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de admitir o prequestionamento implícito, que consiste na 
apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por 
vulnerada, sem mencioná-la expressamente.
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Destarte, mesmo não constando do corpo condutor do acórdão 
fustigado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica 
tenha sido debatida e apreciada, restou implicitamente prequestionada a matéria 
federal ou constitucional.

Imperioso aventar, ademais, que rejeitados os embargos de 
declaração, entretanto, mantidas as eivas suscitadas pelo embargante, necessário se 
faz a interposição do Recurso Especial contra a rejeição destes por afronta ao art. 535 
do CPC, fulcrado no permissivo constitucional do art. 105, III, “c”, e, não para discutir 
questão que se pretendia prequestionar.

Todavia, não obstante as colocações acima esposadas, é de 
sabença comum que os embargos de declaração possuem função processual 
específica, consistente em integrar, retificar ou complementar a decisão proferida.

Assim sendo, mesmo para fins de prequestionamento, os 
embargos cingem-se as hipóteses permissivas do artigo 535 do Código de Processo 
Civil.

No caso “sub examine”, percebe-se que a decisão objurgada 
analisou em todos seus aspectos jurídicos a questão posta em litígio, restando 
implicitamente prequestionada a matéria, assim como não se vislumbrando qualquer 
vício que importe em sua correção.

Observe-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, o qual trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO 
ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA RELATIVA À COMPENSAÇÃO 
DE VALOR DE ICMS PAGO A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA ANTECIPADA TRATADA NO ÂMBITO DA 
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL 
POR ESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS 
EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Não desborda 
de sua competência constitucional o Acórdão prolatado por esta 
Corte que trata de matéria concernente à possibilidade do uso da 
via mandamental, para fins de obter declaração do direito do 
contribuinte  à compensação de quantia paga a título de 
substituição tributária por antecipação, e que reconhece o direito 
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da parte em obter a referida compensação. 2. Por outro lado, não 
prospera a alegativa de existência de omissão por não ter o 
julgado embargado tratado de tema de natureza constitucional 
posto que ao Supremo Tribunal Federal cabe tal mister. 3. 
Embargos utilizados apenas para prequestionar matéria 
constitucional. Impossibilidade. Rejeição dos Aclaratórios”.
(negritei)

Desta forma, não estando presentes os requisitos essenciais 
constantes do art. 535 do CPC, além de verificada apenas a intenção primordial de 
rediscutir a matéria já apreciada por esta Corte de Justiça, REJEITO os presentes 
Embargos Declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Relator,  José Ricardo 
Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de agosto  de 
2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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