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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 
DECISÃO COLEGIADA.  OMISSÃO. OBSCURIDADE. 
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REJEIÇÃO  DOS 
ACLARATÓRIOS.   

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

                        

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.

RELATÓRIO

Inconformada com o Acórdão  de  fls.411/417,  que  desproveu  o  seu 

apelo e deu provimento parcial à apelação da autora, ora embargada, a Fundação 

Sistel apresentou os presentes Embargos de Declaração (fls. 419/425). 

Em suas razões recursais, a insurgente alega que houve omissão no 

julgado, no tocante à efetiva demonstração do cumprimento da tutela antecipada 

concedida  em  primeiro  grau,  na  medida  que  os  documentos  comprobatórios 

colacionados não foram analisados.



Embargos de Declaração nº 0017187-29.2009.815.2001

Outrossim,  afirma  que  o  decisório  também  não  se  reportou  ao  fato  da 

recorrida não ter optado pela assistência médica ao requerer a pensão, ou seja, omitiu-se 

quanto  à  necessidade  de  manifestação  expressa  da  segurada  acerca  da  adesão  ao 

“PAMA-PCE”, fato que tornou regular a sua suspensão, uma vez que o Regulamento do 

mencionado plano é claro ao dispor que a adesão é facultativa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios 

apontados, afastando a indenização imposta. 

 

É o relatório.

VOTO

Como visto do relato acima, a embargante aponta a ocorrência de vícios no 

Acórdão, sem razão.

Pois bem. Considerando a ausência dos elementos essenciais ao cabimento 

dos  embargos  de  declaração,  previstos  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil, 

mantenho a posição sustentada na decisão colegiada confrontada, pelos seus próprios 

fundamentos,  uma vez  que  foram suficientes  para  dirimir  a  questão  em disceptação, 

inexistindo qualquer omissão a ser aclarada, cujo teor segue,  ipsis litteris,  na parte que 

interessa:

“RECURSO  APELATÓRIO  DA  FUNDAÇÃO  SISTEL  DE 
SEGURIDADE SOCIAL 

Prima facie, defende a Fundação promovida,  ora apelante, que 
agiu em consonância  com os termos do contrato entabulado e 
com o  regulamento  do  plano  em comento,  uma  vez  que  este  
estava suspenso, em decorrência do falecimento do titular. 

Outrossim, afirma que o requerimento de pensão formulado pela  
autora não solicitou a assistência médica, razão pela qual rechaça 
a indenização moral instituída na sentença.  
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Pois  bem.  Em  que  pesem  as  alegações  da  parte  insurgente,  
verifico que a promovente não só manifestou a sua vontade em 
continuar  participando  do  Plano  de  Saúde,  como  também 
demonstrou o desejo  de ficar  na mesma categoria  que estava  
quando era dependente,  no caso, o “PAMA-PCE”,  conforme se 
pode verificar através do documento de fls.146.

Ademais, nos termos do artigo 30, §3º, da Lei Federal 9.656/98,  
que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à  
saude, é assegurado aos dependentes o direito de permanência  
no plano após o falecimento do titular:  

“Art.30.(...)

§  3oEm caso  de  morte  do  titular,  o  direito  de  permanência  é  
assegurado  aos  dependentes  cobertos  pelo  plano  ou  seguro  
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto  
neste artigo.” 

Acerca do tema, apresento jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. CDC. RECURSO DE AGRAVO.  PLANO 
DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PACTO 
PARA  DEPENDENTE  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES  DO  
CONTRATO COLETIVO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 54, §§ 3º E  
4º,  DO  CDC.  AUSÊNCIA  ARGUMENTO  NOVO.  RECURSO 
IMPROVIDO. O falecimento do titular do plano de saúde não  
encerra a relação contratual, sendo facultado ao dependente  
continuar com a avença nas mesmas condições e reajustes  
técnicos  e  anuais  estabelecidos  pela  ANS.  Cabível  a 
manutenção do vínculo com dependente através de cobrança de  
prêmio  em  valores  razoáveis,  com  reajustes  em  conformidade  
com o indicado pela ANS. Ausência de clareza das cláusulas que  
versam sobre o falecimento do titular do plano e possibilidade de  
manutenção  do  vínculo  com  os  dependentes  incidem  em 
descumprimento  do  disposto  no  Art.  54,  §§  3º  e  4º,  do  CDC.  
Ausência de argumento novo capaz de ensejar a modificação da  
decisão terminativa agravada.  Considerando os precedentes do 
STJ  quanto  à  matéria  em  comento,  afigura-se  cabível  o  
julgamento monocrático, nos moldes do Art. 557, do CPC, razão  
por  que há de ser  negado provimento  ao presente  recurso de 
agravo.”
(TJ-PE - AGV: 2097663 PE 0011130-22.2012.8.17.0000, Relator:  
Francisco  Manoel  Tenorio  dos  Santos,  Data  de  Julgamento:  
09/08/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 151) (grifei)

“PLANO  DE  SAÚDE  Falecimento  do  titular  do  plano  
Transferência  à  viúva  beneficiária  para  a  condição  de 
contratante principal nos mesmos moldes da apólice anterior, 
com  adequada  adaptação  do  valor  do  prêmio,  subtraídas  as  
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cláusulas incompatíveis com as normas atuais de ordem pública  
Sentença  mantida  Apelo  improvido.”  (TJ-SP  -  APL:  
1208445820098260100 SP 0120844-58.2009.8.26.0100, Relator:  
Luiz  Ambra,  Data  de  Julgamento:  26/09/2012,  8ª  Câmara  de  
Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2012)(grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER,  
CUMULADA  COM  PEDIDO  INDENIZATÓRIO.  FALECIMENTO 
DO  TITULAR  DO  PLANO  EMPRESARIAL.  SITUAÇÃO  DO 
DEPENDENTE.  MANUTENÇÃO  DAS  MESMAS  CONDIÇÕES 
CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS  1. Direito à vida e 
respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que 
devem ser  garantidos  e  respeitados,  a  lei  9656/98,  no  seu  
artigo  30,  §  3º,  em  caso  de  morte  do  titular  dá  direito  à  
permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. 2. A 
cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o  
período  de  remissão,  no  caso  de  5  anos,  decorrente  do  
falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária,  
em condições diversas da anteriormente contratada, bem como a 
que  limita  a  cobertura  contratual  na  vigência  do  prazo  acima  
assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a 
consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51,  
inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.  3.  Dano moral  
configurado.  4.  Negado  seguimento  ao  recurso.”(TJ-RJ  -  APL:  
04810291920118190001  RJ  0481029-19.2011.8.19.0001,  
Relator:  DES.  TEREZA  CRISTINA  SOBRAL  BITTENCOURT  
SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA 
CAMARA  CIVEL/  CONSUMIDOR,  Data  de  Publicação:  
14/03/2014 16:10) (grifei)

Portanto, não restam dúvidas acerca da arbitrariedade praticada  
pela Fundação promovida ao não enquadrar a idosa no mesmo 
plano ao qual pertencia o seu falecido esposo. 

No tocante ao pleito de minoração da indenização pelos danos  
morais  fixada na decisão a quo,  registro que deixarei  para me  
manifestar sobre sua valoração por ocasião do recurso interposto 
pela  autora,  haja  vista  constar  em  suas  razões  pedido  de  
majoração do mencionado ressarcimento.    

Porém,  desde  já,  antecipo  que  não  merecem  prosperar  as  
irresignações da presente peça recursal.

                                           APELO DA AUTORA

Uma das irresignações da recorrente, encontrada nas razões do  
seu apelo, encartado às fls.359/362, consiste na necessidade de 
condenação  da  promovida  na  repetição  de  valores  
supostamente pagos indevidamente, na medida que afirma que 
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tais cobranças só ocorreram por não estar devidamente inserida  
no plano “PAMA -PCE”.

Pois bem, analisando detidamente os autos, especificamente as 
dívidas  mencionadas,  constato  que  estas  correspondem  a 
percentual de co-participação ao realizar exames e consultas.
Infere-se,  ainda,  que,  no capítulo  IX,  do regulamento  do plano 
discutido,  em  seu  artigo  41,  está  instituída  a  participação  do  
usuário nas despesas com a assistência médico-ambulatorial  e  
hospitalar,  que  ocorrerá  através  de  pagamento  de  uma  
contribuição mensal, independente do uso do programa, e de co-
participação nas despesas efetivamente realizadas (fls.135).

Desse modo, as cobranças discutidas afiguram-se legítimas, não 
ensejando qualquer restituição.

Por  outro  lado,  no  tocante  ao  não  cumprimento  da  tutela  
antecipada, de  fls.  217/218,  entendo  que  assiste  razão  à  
recorrente, conforme explico a seguir.

A  autora,  às  fls.278/279,  peticionou  aduzindo  ausência  de 
efetividade  da  medida  emergencial  deferida,  bem  como 
requerendo as astreintes arbitradas. 

Em decorrência do expediente acima, a demandada fora intimada  
por  diversas  vezes,  a  fim  de  demonstrar  o  cumprimento  do 
referido decisório, contudo, verifico que não obteve sucesso.

Ao se manifestar, pela primeira vez, as fls.289/290, a Fundação  
limitou-se a  aduzir  que cumpriu  efetivemente  a  medida,  e  que  
faria  prova  através  de  documentos,  a  serem  colacionados  
posteriormente.
Novamente intimada, desta feita para apresentar a documentação 
referida,  a  promovida  anexou  relatórios  (fls.299/313),  os  quais  
demonstram  que  a  autora  encontra-se  enquadrada  no  plano 
“PAMA” puro, mesmo após a data de concessão da medida de  
urgência, que ocorreu em 10/06/2009, portanto, não serviram a  
seu favor.

Mais  uma  vez,  o  juízo  a  quo  chamou  a  demandada,  fls.317,  
ensejando a colação dos documentos de fls.334/335,  oriundos 
do seu sistema interno, os quais indicam que a alteração do plano 
ocorreu em 01/07/2010.    

Em despacho de fls.349, o magistrado primevo, considerando o  
fato acima narrado, assim declarou:

“Em petição de fl.331, a promovida informa que vem cumprindo a  
determinação judicial, contudo, acosta um relatório do histórico do  
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plano da promovente, onde se vê que a data da adesão desta à  
categoria determinada pela Justiça se deu em 01.07.2010 (fl.334).
Dessa forma, intime-se a promovida para que informe se de fato,  
a  autora  somente  foi  incluída  na  categoria  PCE  na  data  de  
01.07.2010,  e  caso  não  seja  esta  a  data  da  referida  adesão,  
conforme  decisão  judicial,  que  informe  qual  foi  a  data,  
logicamente, trazendo para os autos provas concretas”   

Nessa senda, houve outra intimação, com a mesma finalidade já  
relatada.

Dessa vez, a Fundação trouxe documento semelhante ao acima  
descrito,  contudo,  constando  a  data  da  modificação  do  plano 
como sendo 01/06/2009, ou seja, antes mesmo da prolação da  
medida judicial (fls.352/353).

Ora, como visto do exaustivo relato, a demandada fora intimada  
sequenciadas  vezes para demonstrar  o cumprimento  da tutela,  
vindo,  inclusive,  a apresentar  formulários  idênticos,  porém com 
datas  diferentes,  o  que  demonstra,  claramente,  a  fragilidade  
destes. 

Outrossim, ainda falando das provas colacionadas, principalmente  
as últimas, haja vista terem sido utilizadas como fundamento da  
sentença,  constato  que  foram  produzidas  de  forma  unilateral,  
tratando-se  de  relatórios  extraídos  do  seu  sistema  interno,  
altamente manipuláveis, como visto acima, nos quais, facilmente,  
pode ser inserida a data que se desejar.

Portanto,  em  nenhuma  das  suas  manifestações  a  demandada 
conseguiu  demonstrar  a  efetiva  adequação  determinada  na  
decisão  antecipatória,  qual  seja,  a  classificação  da  autora  no  
“PAMA-PCE”.

Ademais,  constata-se  através  das  faturas  trazidas  pela  ora  
apelante (fls.280/281), com vencimento em 13/11/2009, que até  
esta  data  a  autora  ainda  encontrava-se  inserida  no  “PAMA” 
simples.

Portanto,  diante  das  evidências  apuradas,  não  há  como  se 
verificar o cumprimento da tutela concedida, razão pela qual deve 
a sentença ser modificada neste ponto.  

Quanto à majoração da condenação alusiva ao ressarcimento 
extrapatrimonial, fixado na sentença de primeiro grau  no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais), entendo que tal  importância  
deve ser  mantida,  pois  reflete,  de maneira  satisfatória,  o  dano  
moral sofrido pela recorrente.
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Acerca do tema, é importante destacar que os critérios utilizados  
para a aplicação da verba compensatória moral devem estar de  
acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial que  
versam sobre a matéria.

Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao  
magistrado  arbitrar  a  indenização  pelos  abalos  psíquicos  
mediante  a  observação  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  
mensurando as condições financeiras do ofensor e a situação da 
vítima,  de  modo  que  a  reparação  não  se  torne  fonte  de  
enriquecimento sem causa.
De outro lado, o quantum indenizatório não pode ser inexpressivo,  
a  ponto  de  não  atender  aos  fins  a  que  se  propõe,  ou  seja,  
compensar  a  vítima  e  inibir  a  repetição  da conduta  ilícita  pelo  
agressor.

Nessa senda, vislumbro, pois, suficiente a quantia determinada na  
decisão a quo (R$ 5.000,00),  que deve servir  para amenizar  o  
sofrimento  da  promovente,  tornando-se,  inclusive,  um  fator  de  
desestímulo, a fim de que a empresa ofensora não volte a praticar  
atos de tal natureza.

Assim, não merece reparos o decisório combatido quanto a este  
quesito.

Ademais,  com  o  resultado  da  celeuma,  verifico  que  a  autora  
decaiu em parte mínima do pedido, por isso entendo que os ônus  
sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela parte  
promovida,  devendo  ser  reformado  também  este  ponto  do  
decisório primevo.

                     

Outrossim,  no  que  pertine  aos  honorários  advocatícios  
arbitrados,  levando-se  em conta  os  termos  do  art.20,  §4º,  do  
Código de Processo Civil, estes devem ser majorados, haja vista  
o  trabalho  desenvolvido  pelo  profissional,   realizado  com 
competência, zelo e dedicação, razão pela qual os fixo no valor  
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).  

Acerca  da  questão,  apresento  pertinente  julgado  da  Corte  da 
Cidadania: 

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.  
VALOR  IRRISÓRIO  OUEXAGERADO.  REVISÃO.  
POSSIBILIDADE.  1.  Admite-se  excepcionalmente  a  revisão  do 
valor fixado a título dehonorários advocatícios, quando a verba for  
arbitrada  em  montanteexagerado  ou  irrisório.  Precedentes.  2.  
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Quando  o  julgador  se  distancia  dos  critérios  prescritos  em  lei  
nafixação da verba honorária, a questão deixa de ser de fato e  
passa aser de direito, podendo, portanto, ser apreciada em sede 
de recursoespecial, sem que isso implique violação do enunciado 
nº 07 daSúmula, ambas do STJ. 3. Recurso especial provido.(STJ 
- REsp: 1139630 SC 2009/0089367-4, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:  28/02/2012,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2012)

Pelos motivos acima expostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
apelatório  da Fundação  Sistel  de  Seguridade  Social e 
PROVEJO PARCIALMENTE o apelo da autora, para declarar a  
ausência  de  comprovação  do  cumprimento  da  tutela  
antecipada deferida, oportunidade na qual ratifico a referida  
medida. 

Ato contínuo, majoro o valor arbitrado a título de honorários  
advocatícios, fixando em R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), o  
qual  deve  ser  suportado  exclusivamente  pela  parte  
promovida, mantendo-se os demais termos da sentença.
                               
É o meu voto.” (fls.413/417)

A insatisfação da recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses, 

ou a rediscussão da causa, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.  

 

Como  visto,  inexiste  qualquer  omissão  no  julgado,  razão  pela  qual 

REJEITO os presentes embargos de declaração. 

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.

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.
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  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

            J/05                                                                                                        
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