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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 2010869-09.2014.815.0000
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : INCAL  - Indústria e Comercio de Artefatos de Aluminio Ltda
ADVOGADO       : Thiago Leite Ferreira
EMBARGADA : Unimed Patos Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADO(A/S): Caius Marcellus Lacerda

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração – Caráter modificativo – Alegação
de omissão no corpo do aresto vergastado  –
Ausência  de  apreciação  da  Resolução
Normativa  nº  390  da  ANS  -   Análise  da
omissão – - Plano coletivo com menos de 30
beneficiário  -   Reajuste  por  agrupamento  –
Omissão sanada – Acolhimento - Modificação
do  acórdão  –  Provimento  do  agravo  de
instrumento.

 -- Os embargos declaratórios têm por escopo
solicitar  do  julgador  que  esclareça
obscuridade,  elimine  contradições  ou  supra
omissões, acaso existentes na decisão, e não
para  adequar  a  sentença  ou  o  acórdão  ao
entendimento do embargante.

− Constatada  a  omissão  apontada  no
acórdão, impõe-se supri-la.

− A  Resolução  normativa  nº  390  da  ANS
dispõe que o valor do percentual do reajuste
calculado  para  o  agrupamento  de  contratos
deve ser único,  sendo vedado qualquer tipo
de variação.
−
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− A referida norma  foi  instituída exatamente
para diluir os riscos dos contratos dos planos
coletivos  com  menos  de  30  (trinta)
beneficiários,  oferecendo maior  equilíbrio  no
cálculo do reajuste. 

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os Embargos de
Declaratórios  para  sanar  a  omissão  apontada,  e  por  consequência,  dar
provimento  ao  agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos  pela  INCAL  –  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ARTEFATOS   E
ALUMÍNIO LTDA contra os termos do acórdão de fls. 390/396, o qual negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, tornando
sem efeito a decisão liminar de fls. 194/199.

A  embargante  afirmou  que  o  acórdão  foi
omisso por não observar a necessidade de aplicação da Resolução Normativa
309 da ANS para os contratos empresariais que possuam 30 (trinta) ou menos
usuários.  Ressaltou,  ainda,  que  o  seu  contrato  possui  apenas  07  (sete)
beneficiários,  devendo, portanto, o plano de saúde agrupar todos os contrato
coletivos com menos de 30 (trinta) usuários a fim de aplicar o mesmo percentual
de reajuste para todos de forma igualitária, não podendo analisar a sinistralidade
de um contrato isoladamente, mas de todo o seu grupamento.

Dessa  forma,  requereu  o  acolhimento  dos
presentes embargos declaratórios, com o fito de sanar a omissão apontada a fim
de que seja limitado o reajuste ao percentual autorizado pela ANS, concedendo-
se provimento ao agravo de instrumento em tela, mantendo-se, assim, os termos
da liminar anteriormente concedida.

Devidamente  intimada,  a  embargada
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
(fls. 421/426).

É o que basta a relatar. 

V O T O
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Inicialmente,  ressalto  que  os  requisitos  de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso será analisada nos moldes
da  Lei  nº  5.869/73,  haja  vista  que,  conforme  preceitua  o  art.  14  da  Lei  nº
13.105/2015 (novo CPC),  “a norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas  consolidadas  sob  a  vigência  da  norma
revogada”.

Desse modo, tendo os embargos de declara-
ção sido interposto em 21 de julho de 2015 (fl. 400), resta patente que deve ser
aplicado o Código de Processo Civil anterior, consoante orientação do Enuncia-
do Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 -  Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publi-
cadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os re-
quisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça. 

Feitas estas considerações, antes de enfren-
tar o âmago dos presentes embargos, passo a análise dos requisitos de admissi-
bilidade do recurso, à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

Segundo o preceito normativo do art. 535 do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  de  Embargos  de  Declaração  é  cabível
quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade (dúvida), contradição ou
omissão. Veja-se:

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.

Obscuridade é o defeito consistente na difícil
compreensão  do  texto  da  sentença.  A dúvida  é  o  estado  de  incerteza  que
resulta  da  obscuridade.  A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina  pátria  não diverge  da  orientação
legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e ROSA
NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclareatório.  Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,
modificador ou infringente do julgado”. 

No caso dos autos, a embargante aduziu que
o r. acórdão não observou o disposto na Resolução Normativa 309 da ANS, a
qual  determina  que   a  operadora  de  plano  de  saúde  não  pode  analisar  a
sinistralidade de um contrato isoladamente, mas de todo o seu grupamento, de
empresas com 30 (trinta) ou menos beneficiários, devendo aplicar reajuste para
todas as empresas agrupadas.

Joeirando o referido acórdão, observa-se que
embora a temática deduzida tenha sido bem analisada quando do julgamento do
recurso, consoante pode ser constatado às fls. 390/396, demonstrando que é
possível  a  rescisão  ou  o  reajuste  do  contrato  coletivo  que  cause  prejuízo
estrutural, bem como que é possível o aumento com base na sinistralidade  e
desequilíbrio econômico-financeiro quando demonstrada a sinistralidade, não foi
analisada a determinação da Resolução Normativa nº 309 da ANS.

A mencionada Resolução determina em seu
artigo 3º que:

“Art. 3º – É obrigatório às operadoras de planos privados
de assistência à saúde formar um agrupamento com todos
os  seus  contratos  coletivos  com  menos  de  30  (trinta)
beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que
será aplicado a esse agrupamento”.

Ademais, o § 1º, do art. 7º da norma dispõe
que:

“Art. 7º (…)
§ 1º – O valor do percentual do reajuste calculado para o
agrupamento  de  contratos  deve  ser  único,  sendo  vedado
qualquer tipo de variação”.

Dessa  forma,  observa-se  que  apesar  da
empresa ré ter justificado os repasses dos reajustes questionados, em razão do
aumento da sinistralidade contratual em decorrência das despesas mensais que
vem  sendo  suportados  com  o  atendimento  médico-hospitalar  (home-care)
dispensado ao usuário Marcelo Segundo Praxedes, demonstrando, claramente,
nos documentos de fls.  310/375 que a despesa anual  foi  no importe  de R$
313.781,33 (trezentos e treze mil reais e setecentos e oitenta e um reais e trinta
e três centavos) e a receita foi  no valor de R$ 23.313,32 (vinte e três mil  e
trezentos e três mil  reais e trinta e dois centavos),  sendo a sinistralidade de
1655,22%, devendo ser aplicado o índice de 2339,09%, quando, na verdade
está aplicando apenas o índice de 500%, tal índice não deve ser aplicado, em
razão da ausência de agrupamento com os demais planos contratos coletivos
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com menos de 30 (trinta) beneficiários, bem como da vedação de qualquer tipo
de variação do valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de
contratos. 

A Resolução normativa nº 390 da ANS foi de
fato instituída exatamente para diluir os riscos dos contratos dos planos coletivos
com menos de 30 (trinta) beneficiários, oferecendo maior equilíbrio no cálculo do
reajuste. 

A norma estabeleceu, ainda, que os reajustes
anuais a serem aplicados a partir de maio de 2013 já devem observar as novas
regras.

Assim, no caso em questão, observa-se que a
Unimed  Patos  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  ao  publicar  o  reajuste  do
período de maio de 2013 a abril de 2014,  para os contratos coletivos com até 30
beneficiários, no qual foram incluídos no agrupamento 69 segurados, vê-se que
o reajuste foi de 8,29%.

Dessa  forma,  não  pode  aplicar  um  reajuste
diferenciado para a empresa, ora agravante.

Pelo  exposto,  acolho  os  embargos
declaratórios,  para  sanar  a  omissão  apontada,  e  por  consequência,  DAR
PROVIMENTO ao agravo de instrumento,  para determinar  que  a  Unimed
Patos  suspenda  o  reajuste  aplicado  em  razão  da  sinistralidade  isolada  da
empresa  agravante,  sendo  apenas  incidido  o  reajuste  informado  ao
agrupamento das operadoras para contratos coletivos com até 30 beneficiários.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
07 de junho de 2016.
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Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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