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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO  JULGADO. 
INEXISTÊNCIA.  DESNECESSIDADE  DE 
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DE TODAS AS 
MATÉRIAS  ALEGADAS.  PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA DOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ART.  535 
DO CPC. REJEIÇÃO.

-  Os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer 
pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios  existentes  na 
decisão, não servindo para reexame de matéria decidida.

-  O  julgador,  ao  decidir  a  demanda,  não  é  obrigado  a  se 
pronunciar acerca de todas as questões arguidas pelas partes, 
mormente  quando  a  decisão  exarada  está  embasada  em 
outros fundamentos.

-  O  STJ  tem  entendimento  pacífico  de  que  os  embargos 
declaratórios,  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,  só 
serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos 
vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou 
contradição). 
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios com efeito modificativo 
interpostos  contra  o  acórdão  de  fls.  386/398,  da  minha  lavra,  que  negou 
provimento  ao  apelo  interposto  pela  promovida  e  deu  provimento  parcial  ao 
recurso manejado pelos promoventes, em decisão assim ementada:

“APELAÇÃO  CÍVEL AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  NÃO  FAZER  C/C 
REPETIÇÃODE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE  EM  FUNÇÃO  DA 
IDADE DO CONTRATANTE. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. 
DISCRIMINAÇÃO  EM  RAZÃO  DA  IDADE.  NULIDADE  DA 
CLÁUSULA.  EXAGERADA  VANTAGEM  ECONÔMICA  SOBRE  O 
CONSUMIDOR.  DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  NA 
FORMA  DO  §  4º  DO  ART.  20  DO  CPC.  EXISTÊNCIA  DE 
CONDENAÇÃO. REFORMA DO JULGADO NESTE PONTO. FIXAÇÃO 
EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO DO 1º 
APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO 2º RECURSO.

-  O  entendimento  pacífico  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  face  a 
incidência das disposições do CDC e do Estatuto do Idoso, é no sentido 
da possibilidade de se declarar a abusividade, e consequente nulidade, de 
cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde 
calcada exclusivamente na mudança de faixa etária. 

-  O  Estatuto  do  Idoso  veda  a  discriminação  da  pessoa  idosa  com  a 
cobrança de valores diferenciados em razão da idade (art. 15, § 39. Se o 
implemento da idade, que confere à pessoa a condição jurídica de idosa, 
realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso, não estará o consumidor 
usuário do plano de saúde sujeito ao reajuste estipulado no contrato, por 
mudança de faixa etária.

- O fato da seguradora ter reajustado o valor mensal do prêmio do seguro 
saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, não se mostra 
lesivo à honra ou à dignidade da pessoa capaz de autorizar a condenação 
por danos morais. Inexistente o dever de indenizar quando ausente nos 
autos qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva.

-  Havendo condenação, a fixação da verba honorária deve ser realizada 
levando em conta o valor daquela e observando o critério estipulado no 
art. 20, § 3º, do CPC.”
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Aduz o embargante que o acórdão foi omisso, por não ter se 
manifestado sobre a alegação de não ser possível a aplicação, no caso dos autos, da 
Lei nº 9.656/98, por ser o contrato celebrado entre os litigantes anterior à vigência 
da Lei dos Planos de Saúde.

Assevera que “a Lei nº 9.656/98 não pode retroagir, devendo 
ser respeitado o teor do contido nas cláusulas dos contratos firmados antes da sua 
entrada em vigor”, bem como deve ser respeitado o inciso XXXVI do art. 5º da 
Constituição Federal, devendo constar tal análise expressamente no acórdão. 

Requer, por fim, que seja conhecido e provido os presentes 
embargos,  “enfrentando  os  dispositivos  legais  identificados  acima  como  forma  de  
prequestionamento, bem como suprimindo a omissão apontada”.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora 

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão,  mas simplesmente rediscutir  matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

O ora embargante alega que  o acórdão foi omisso, por não 
ter se manifestado sobre a alegação de não ser possível a aplicação, no caso dos 
autos, da Lei nº 9.656/98, por ser o contrato celebrado entre os litigantes anterior à 
vigência da Lei dos Planos de Saúde.

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, 
com a finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no 
julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento 
da decisão. 

A  omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  do 
acórdão embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado 
ponto  de  extrema  relevância  para  o  deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  
quedou-se inerte. Da mesma forma, a contradição que autoriza a interposição dos 
embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas lançadas na 
fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a  fundamentação  e  a  conclusão, 
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devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. 
Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a decisão embargada 
não se pronunciara com clareza (gramatical  e  lógica)  suficiente e que,  de todo 
modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

No tocante ao vício da omissão, o eminente Daniel Amorim 
Assumpção Neves1 leciona:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 
sobre  as  quais  o  órgão  jurisdicional  deveria  ter  se  manifestado, 
inclusive as  matérias  que deva conhecer  de ofício.  (Barbosa Moreira, 
Código, nota 301, p.548; Araken de Assis, Manual, nota 66.2.1.1, p.588) Ao 
órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos 
fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos.”

Em que pesem os argumentos do embargante, observa-se da 
leitura  da  decisão  atacada  que  não  restou  caracterizado  o  vício  apontado, 
porquanto  apesar  de  ser  citada  a  Lei  nº  9.656/98,  o  reconhecimento  da 
impossibilidade  de  reajuste  em  virtude  da  idade  foi  calcado  em  outros 
fundamentos, senão vejamos:

“No  caso  em  disceptação,  repita-se,  a  majoração  unilateral 
impingida pela Unimed João Pessoa atingiu o patamar de 100% (cem por 
cento) do valor da mensalidade paga pelos autores.

Por  esta  e  outras  razões,  a  proteção  consumerista  relativizou  o 
princípio do pacta sunt servanda, a fim de possibilitar o reconhecimento da 
abusividade  e  a  nulidade  das  cláusulas  que  contrariam  o  chamado 
equilíbrio contratual.

Para que haja alteração de preço em um contrato, a fim de garantir 
o  seu  equilíbrio  econômico-financeiro,  é  necessário  que  reste 
devidamente comprovada a necessidade do reajuste,  o que não restou 
demonstrado nos autos. 

Ademais,  o  artigo 1º  da Constituição Federal,  inciso III,  destaca 
que a República terá como fundamento a dignidade da pessoa humana. 
Desta forma, no contexto da constitucionalização do Direito Civil, almeja-
se o contrato como forma de efetivação da função social, ou seja, que este 
sirva não só como instrumento de circulação  da riqueza,  mas também 
tendo por  norte  o  ideal  de  Justiça  Social,  na  medida em que  tutele  a 
dignidade da pessoa humana, por ser este o valor supremo almejado pela 
Constituição Federal.

De outra banda,  aplicável ao caso a Lei 10.741/03 (Estatuto do 

1  Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora Método, 4. ed., 2012, São Paulo.
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Idoso), que trouxe disposições relevantes e que interferem na aplicação 
da  Lei  dos  Planos  de  Saúde  (Lei  9.656/98),  especialmente  quanto  à 
vedação da  discriminação em razão da idade. Verbis:

“Art.  15.  É assegurada a atenção integral  à  saúde do idoso,  por 
intermédio  do  Sistema  Único  de  Saúde  -SUS,  garantindo-lhe  o 
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das  ações  e  serviços,  para  a  prevenção,  promoção,  proteção  e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos.
(…)
§ 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 
cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.

Desse  modo,  a  cláusula  que  prevê  reajuste  do  valor  da 
mensalidade de plano de saúde calcada exclusivamente na mudança de 
faixa etária não pode subsistir.

(...)

Ad  argumentandum,  ainda  que  se  quisesse  aceitar  a  tese  da 
inaplicabilidade do Estatuto do Idoso, ante o fato do contrato ter sido 
celebrado  antes  da  sua  entrada  em  vigor,  ressalte-se  que  suas 
disposições  são  aplicáveis  aos  contratos  em  curso,  ativos,  de  longa 
duração  e  que  possuem  prestações  de  trato  sucessivo,  mormente 
quando  o  implemento  da  idade  ocorreu  bem  após  o  início  da  sua 
vigência.

Por conseguinte, vedada a discriminação do idoso em razão da 
idade, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/03, nula é a cláusula 
que reajusta as mensalidades dos planos de saúde por tal e exclusiva 
razão,  mantendo-se,  contudo,  incólumes,  os  reajustes  permitidos  em 
lei, sempre ressalvada a abusividade, como bem se observa através do 
seguinte julgado, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No que tange ao pleito alternativo de que, em nome do princípio 
da razoabilidade,  a  cláusula ora questionada não deveria  ser  anulada, 
mas apenas reduzido o patamar do aumento para 30% (trinta por cento) 
do  valor  da  mensalidade,  entendo  que  tal  fundamento  não  merece 
prosperar.

Entendo  que  a  cláusula  contratual  que  prevê  a  majoração  da 
mensalidade  exclusivamente  em  razão  da  alteração  da  faixa  etária 
ocasiona um profundo desequilíbrio contratual, conforme previsto no 
artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na medida 
em que inviabiliza o acesso da pessoa a qualquer plano de saúde. 

Desta forma, reconhecida a abusividade do motivo que dá ensejo 
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ao reajuste, qual seja,  mudança por faixa etária,  entendo que não se 
mostra  possível  sua  manutenção  em  qualquer  percentual,  pois  a 
abusividade não está atrelada ao percentual aplicado, mas ao reajuste 
em si.” (grifei)

Ora, os embargos de declaração têm seu contorno definido 
no art. 535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado, omissão, 
contradição e obscuridade.

In  casu, o  v.  acórdão  encontra-se  suficientemente 
fundamentado,  prevalecendo  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado, 
segundo o qual o magistrado forma e firma sua convicção a partir das provas, da 
legislação  pertinente,  da  jurisprudência,  enfim,  sem  estar  necessariamente 
vinculado às alegações das partes.

A questão  foi  devidamente  apreciada,  livre  de  omissões, 
obscuridades,  contradições,  dúvidas  ou  ausência  de  fundamentação, não  se 
podendo voltar,  em sede de  embargos  de  declaração,  a  matérias  já  julgadas  e 
óbices já superados. Logo, infere-se que o embargante pretende rediscutir matéria 
amplamente analisada quando do julgamento do agravo e modificar os próprios 
fundamentos da decisão, e a isso não se prestam os embargos declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da decisão 
qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual omissão 
existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não 
demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. Rediscussão de 
questões decididas. Impossibilidade. Embargos de declaração 
rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; 
Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 
18/04/2012).

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  a  decisão  embargada 
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examinou com minúcia e coerência as matérias levantadas, não havendo que se 
falar  em  omissão  por  não  haver  decidido  de  acordo  com  as  expectativas  da 
Embargante. Tampouco o acórdão não está obrigado a detalhar o julgamento para 
contentar o anseio da parte, fazendo citações desnecessárias de dispositivos legais.

Ademais, é pacífica a orientação de que o julgador, ao decidir 
a demanda, não é obrigado a se pronunciar acerca de todas as questões arguidas 
pelas  partes,  mormente  quando  a  decisão  exarada  está  embasada  em  outros 
fundamentos. 

Percebe-se, pois, que o embargante não se conformou com a 
fundamentação contrária do acórdão em relação às suas pretensões e, para tanto, 
lançou mão dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Em que pese a alegação de omissão, não existe qualquer vício 
capaz de se concluir pelo acolhimento dos embargos. Ilustrativamente, o Egrégio 
Tribunal  de Justiça  do Estado de Minas Gerais,  decidindo matéria  semelhante, 
pontificou:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  OMISSÃO  –  REFORMA  DO 
JULGADO – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em omissão se a 
fundamentação  do  acórdão  é  contrária  à  pretensão  dos  embargantes. 
Embargos  rejeitados”  (Processo  n.  º  1.0000.00.326570-9/001,  Rel.  Des. 
Nilson  Reis,  2ª  Câmara  Cível,  votação  unânime,  publicado  no  DJ  em 
26/03/2004).

Se  está  o  embargante  levantando  sua  contrariedade  à 
interpretação dada por esta Câmara mostra-se, de fato, pretendendo modificar os 
próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam  os  embargos 
declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
Civil,  o  recurso  de  que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão 
qualquer  obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão 
existente.  2  -  Revela-se  incabível  o  manejo  dos  embargos  se  não 
demonstrada  a  existência  de  quaisquer  dos  vícios  autorizadores  do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 -  Embargos declaratórios rejeitados. (STJ;  EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.  Rediscussão de 
questões  decididas.  Impossibilidade.  Embargos  de  declaração 
rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; 
Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012) 

Quanto  ao  prequestionamento,  frise-se  que,  mesmo  nesta 
hipótese, é necessário que o julgado padeça de um dos vícios elencados no art. 535 
do Código de Processo Civil.

Neste sentido, julgado do STJ:

"Mesmo nos  embargos  de  Declaração com fim de prequestionamento, 
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 
duvida, contradição, omissão e, por construção pretoriano integrativa, a 
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 
causa”  (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio 
Negrão, op. cit. nota ao art. 535).

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 
de  julho de  2014,  conforme certidão de  julgamento  de  f.  409.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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