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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0019253-30.2012.815.0011
Relatora          : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Embargante :  Unimed Campina Grande Cooperativa  de  Trabalho Médico 

Ltda
Advogado : Caius Marcellus Lacerda – OAB/PB 5.207 e outros
Apelado : Miriam de Sousa Lima
Advogado : José Dinard Freire de Lima – OAB/PB 7.541.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO 
SUSCITADA.  INEXISTÊNCIA.  NÍTIDO  INTUITO  DE 
REDISCUTIR  A  MATÉRIA  EM  CUJOS  PONTOS  O 
ARESTO  FOI  CONTRÁRIO  AOS  INTERESSES  DO 
EMBARGANTE.  PREQUESTIONAMENTO.  MEIO 
ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. 

− Inocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no 
art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, eis 
que  não  se  prestam  para  rediscussão  de  matéria  já 
enfrentada.

Vistos, relatadas e discutidos os presentes autos.
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ACORDA  a 3ª Câmara Cível do TJPB, à unanimidade nos 
termos do voto da Relatora, REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

R E L A T Ó R I O

Inconformada com o acórdão de fls.  187/195,  Unimed 
Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda  opôs Embargos 
Declaratórios alegando omissão quanto ao fato de a embargante ter ofertado 
à  embargada,  alternativas  ao  contrato  entabulado  entre  as  partes,  nos 
moldes dos artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 
sustenta não haver qualquer abusividade, pois a consumidora tinha prévio 
conhecimento  e,  as  restrições  contratuais  são  estabelecidas  pela  ANS  – 
Agência Nacional de Saúde.

Prequestionou a matéria.

Contrarrazões, fls. 205.

Em síntese, é o relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo 
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são 
cabíveis  quando houver  na  decisão  vergastada obscuridade,  contradição, 
omissão ou erro material. Verbis:

“Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer 

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II  -  suprir  omissão  de  ponto  ou questão sobre  o  qual  devia  se 
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pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

As teses dos Embargos centram-se no vício omissão.

O CPC, ao tratar da omissão, diz, no Parágrafo único do 
art. 1.022, em que ela se consubstancia. Confira-se. 

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -  deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 

casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de  competência 

aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no  art. 

489, § 1  o  .”

O §1º, do art. 489, do CPC, assim determina:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I  -  se  limitar  à  indicação,  à  reprodução  ou  à  paráfrase  de  ato 

normativo,  sem explicar  sua  relação  com a  causa  ou a  questão 

decidida;

II -  empregar conceitos jurídicos indeterminados,  sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão;

IV -  não enfrentar  todos  os  argumentos  deduzidos  no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 

caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
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VI  -  deixar  de  seguir  enunciado  de  súmula,  jurisprudência  ou 

precedente invocado pela parte,  sem demonstrar a existência de 

distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a  superação  do 

entendimento.”

Pois bem.

In casu, o que  se pretende, na verdade, é a rediscussão 
da matéria, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. 

A  decisão  embargada  foi  bastante  clara  e  precisa, 
pronunciando-se sobre os temas suscitados e trazidos em devolutividade.

Ademais,  quanto  à  alegada  omissão,  o  acórdão  se 
pronunciou sobre a alternativa (adaptação) dada pelo plano à consumidora, 
de onde destaco as seguintes passagens:

“Compulsando  os  autos,  verifica-se  a  autora  necessitou realizar 

uma ultrassonografia mamária, o que foi negado pela apelada, ao 

argumento  de  que  o  procedimento  solicitado  excedeu  o  limite 

previsto em contrato, e que  a autora não aceitou a adaptação do 

plano em razão da faixa etária, salientando que o referido plano de 

saúde não está regulamentado pela Lei nº 9.656/98,  por ter sido 

celebrado anteriormente à publicação dessa.

É de  se  lembrar que o  instrumento  contratual  firmado entre  as 

partes insere-se no elenco dos contratos tutelados pelo Código de 

Defesa  do  Consumidor,  cujas  cláusulas  se  identificam 

perfeitamente  com  as  previstas  no  art.  54  do  aludido  diploma 

legal, que trata dos contratos de adesão.”

Por  fim,  não  se  verifica  no  julgado  qualquer  das 
hipóteses do §1º, do art. 489, do CPC/2015, motivo pelo qual, ainda que para 
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fim  de  prequestionamento,  devem  estar  presentes  um  dos  requisitos 
ensejadores  dos  embargos  de  declaração,  razão  pela  qual  merecem  ser 
rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
– relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento a Dra.  Ana Cândida Espínola, 
Promotora de Justiça Convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A 
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