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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0009400-75.2011.815.2001
Relator : Des. José Ricardo Porto.
Embargante : Unimed Cooperativa de Trabalho Médico.
Advogados : Felipe Ribeiro Coutinho, André Luiz,  Cavalcanti Cabral, 

    Marcelo Weick Pogliese/ outros.
Embargada : Aurea Cavalcante da Costa.
Advogada   : Ciane Figueiredo Feliciano da Silva.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  EXCLUSÃO  DE 
COBERTURA  DE  PRÓTESE/ÓRTESE  -  STENTS. 
VIOLAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA. 
ANULAÇÃO  DE CLÁUSULA CONTRATUAL.  DANO 
MORAL  EXISTENTE.  VALOR  RAZOÁVEL  E 
PROPORCIONAL.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E 
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  FUNDAMENTOS 
DA  DECISÃO  QUE  AFASTAM  AS  DEMAIS 
ALEGAÇÕES.  TENTATIVA  DE  REDISCUSÃO  DA 
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO 
COM APLICAÇÃO DE MULTA.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer 
eiva  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição 
porventura apontada.

- “Quando manifestamente protelatórios os embargos,  
o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o  
embargante  a  pagar  ao  embargado  multa  não  
excedente  de  1%  (um  por  cento)  sobre  o  valor  da  
causa.” (Art. 558, Parágrafo único, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed - Cooperativa de 
Trabalho Médico em face do acórdão de fls. 2014/220, que ratificou a obrigação de fazer 

(cobertura do fornecimento de prótese/órtese – stents) e a condenação da promovida, ora 

recorrente, nos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

virtude do descumprimento contratual.

Em suas razões (fls. 222/225), a embargante alega a irretroatividade da Lei 

9.656/98 e ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, uma vez que, através da ADI nº 1931-8 o 

STF declarou que os contratos celebrados antes da Lei dos Planos de Saúde não podem 

ser atingidos pela nova regulamentação, sob pena de atingir o ato jurídico perfeito. 

Assim,  requer,  além  do  prequestionamento  da  matéria,  a  correção  da 

decisão, afastando-se a contradição, a obscuridade e a omissão, para que seja acolhido 

os embargos com aplicação do efeito modificativo. 

 

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado. 

Dispensado o preparo por força do art. 536 do CPC. 

De início,  cumpre mencionar  que,  segundo o  rol  taxativo  do art.  535 do 

Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios apenas são cabíveis quando houver 

na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns 

desses pressupostos, de sorte que inexistindo a sua rejeição é medida que se impõe.

Desembargador José Ricardo Porto  

2



Embargos de Declaração nº 0009400-75.2011.815.2001

Assim,  como os  aclaratórios  visam afastar  da  decisão  qualquer  omissão 

necessária  à  solução  da  lide,  não  permitindo  a  obscuridade acaso  identificada  e 

extinguindo  qualquer  contradição  entre  a  premissa  argumentada  e  a  conclusão, 

incorrendo qualquer desses requisitos, impõe-se, repita-se, seu desacolhimento. Neste 

sentido:

“(...) Deveras, é cediço que 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 no que pertine à aplicação da teoria do fato consumado  
na  hipótese  de  matrícula  de  estudantes  de  ensino  médio  e 
fundamental,  filhos  e  dependentes  de  oficial  da  Marinha,  
transferido ex officio, o que é inviável de ser revisado em sede de  
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no  
artigo 535 do CPC. (...)  7.  Embargos de declaração rejeitados.” 
(EDcl no REsp 734.450/RJ, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA,  julgado  em  28.03.2006,  DJ  10.04.2006  p.  143). 
Destaquei.

“A tarefa do tribunal nos EDcl é a de suprir a omissão apontada ou  
de  dissipar  a  dúvida,  obscuridade  ou  contradição  existente  no  
acórdão.  Não  é  sua  função  responder  a  consulta  ou  
questionário sobre meros pontos de fato” (RTJ 103/269).

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O  que  se  depreende  dos  fundamentos  utilizados  nos  aclaratórios  é  a 

tentativa de rediscussão da matéria, inviável nesta seara. 

Assim, verifica-se que não assiste razão à insurgente, posto que a decisão 

questionada encontra-se perfeita e adequada. 

Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.”  (RJTJSP 115/207,  in Theotonio Negrão,  CPC anotado, 
nota n. 17a ao art. 535).

Desembargador José Ricardo Porto  
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Sendo os embargos meramente procrastinatórios, aplica-se a multa de 1% 

(um por cento) sobre o valor da causa, que deve ser revertida em favor do embargado, 

nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC.

Nesse caso, não se emprega a súmula nº 98 do STJ, in verbis: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  MANIFESTADOS  COM 
NOTORIO PROPOSITO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO TEM 
CARATER PROTELATORIO.
(Súmula  98,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 14/04/1994,  DJ 
25/04/1994 p. 9284)

Tal  conclusão se impõe pelo fato de que os presentes declaratórios não 

objetivaram  o  prequestionamento,  mas  a  supressão  de  contradição  não  verificada  e 

rediscussão da matéria.

Posto isso, REJEITO os embargos, com aplicação de multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil1.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

1 Art.  558.  Omissis.  Parágrafo  único.   Quando  manifestamente  protelatórios  os  embargos,  o  juiz  ou  o  tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre 
o valor  da causa.  Na reiteração  de embargos  protelatórios,  a  multa é elevada a até  10% (dez  por cento),  ficando  
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Desembargador José Ricardo Porto  
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11

Desembargador José Ricardo Porto  

5


	RELATÓRIO

