
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0010917-13.2014.815.2001 – 17ª Vara Cível da Capital.
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Geap – Autogestão em Saúde
Advogado   :     Nelson Willian Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341).
Embargada:    Ellen Karoline Batista de Oliveira, representada por seu genitor, Adalberto da 
Cunha Oliveira.
Advogada   : Adriana Brandão Torres (OAB/PB 11.866).

PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –
CARÁTER  MODIFICATIVO  –  AUSÊNCIA DE  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO  E  ERRO  MATERIAL  –
INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das  questões
debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do
decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições
ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 390/405) opostos pela
Geap – Autogestão em Saúde contra os termos do Acórdão (fls. 371/380), que negou provimento ao
apelo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a
promovida  a  restituir  à  parte  autora  a  importância  de  R$ 30.497,00 (trinta  mil,  quatrocentos  e
noventa e sete reais), a título de dano material e condenou ainda a embargante ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Irresignada, a embargante reitera os argumentos trazidos no apelo, aduzindo
inaplicabilidade do CDC por inexistência de relação de consumo; ausência de previsão legal para
tratamento  domiciliar  (home  care),  cuidando-se  de  uma  liberalidade  da  apelante;  bem  como,
descabimento de reembolso por despesas realizadas em rede não credenciada, devendo o apelado
arcar com tais gastos se, por conta própria, buscou atendimento em instituições particulares. Assim,
não haveria que se falar em restituição das despesas médicas, porém, acaso reconhecida, pede o
cumprimento  das  regras  estabelecidas  pela  empresa  para  recebimento.  Por  fim,  afirma  que  o
ocorrido não passa de mero aborrecimento, inexistindo ato ilícito praticado, passível de indenização
por dano moral. 



Por fim, que não houve pronunciamento expresso acerca dos arts. 1º, 35-F e 
35-G da Lei nº 9.656/98 e dos arts. 186, 188, 927, 944 e 422 do Código Civil.

Sendo assim, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, 
para que seja sanada a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O

Nos  termos  do  art.  1.022  do  Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  de
Embargos de Declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Veja-se:

“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 pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na  difícil  compreensão  do  texto  da
decisão.  A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a
fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para
resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022,
quais sejam: quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando
o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No  caso  dos  autos,  é  fácil  constatar  que  inexistiu  qualquer  omissão,
contradição  ou  obscuridade,  bem  como  erro  material,  o  que,  somente  ocorrendo,  poderia  dar
guarida aos embargos de declaração opostos.  Em outras palavras, e,  por ser mais objetivo,  não
ocorreu qualquer equívoco de interpretação no julgamento da decisão embargada.

Na  hipótese,  a  embargante  reitera  os  mesmos  argumentos  deduzidos  no
apelo, os quais foram devidamente rechaçados na decisão de fls. 371/390, não havendo que se falar
em omissão, obscuridade ou contradição.

É matéria comezinha que todo e qualquer  plano ou seguro de  saúde está
submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo
atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 

Frise-se, que as normas protetivas do direito do consumidor, são de ordem
pública e de interesse social e, portanto, podem ser utilizadas para afastar eventual restrição por
parte da administradora de plano de saúde.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO  544  DO  CPC)  DEMANDA
POSTULANDO  O  CUSTEIO  DE  MATERIAL  SOLICITADO  POR  MÉDICO
ESPECIALISTA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
(ENDOPRÓTESE  DE  JOELHO)  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO,



MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade
de autogestão. É cediço nesta corte que "a relação de consumo caracteriza-se pelo
objeto  contratado,  no  caso  a  cobertura  médico-hospitalar,  sendo  desinfluente  a
Apelação Cível nº 0037382-64.2011.815.2001  natureza jurídica da entidade que presta
os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde
remunerado"  (resp  469.911/sp,  Rel.  Ministro  aldir  passarinho  Júnior,  quarta  turma,
julgado em 12.02.2008, dje 10.03.2008). Incidência da Súmula nº 469/STJ. 2. A recusa
indevida/injustificada,  pela  operadora  de  plano  de  saúde,  em autorizar  a  cobertura
financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de
angústia  no  espírito  do  beneficiário.  Caracterização  de  dano  moral  in  re  ipsa.
Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Pretensão voltada à redução do valor
fixado  a  título  de  dano  moral.  Inviabilidade.  Quantum  indenizatório  arbitrado,  na
origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta
corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 187.473;
Proc. 2012/0118138-8; DF; Quarta Turma)

Ademais, de acordo com a Súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

É válido ressaltar, ainda, que, em se tratando de procedimento médico de
urgência, a cláusula restritiva do contrato acarreta desvantagem excessiva ao segurado, visto que
este  celebra  o  contrato  com  o  objetivo  de  ter  alguma  garantia  contra  fatos  imprevisíveis,
apresentando-se, assim, abusiva a aplicabilidade de tal cláusula contratual.

Ora, é evidente que, ao contratar um Plano Privado de Assistência Médico-
Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de que, caso venha a ser acometido de alguma
enfermidade, sobretudo por uma doença de natureza grave, como a da embargada, a empresa
contratada arcará com todos os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor e
mais rápida maneira, o que no presente caso não ocorreu.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a paciente é portadora de
doença gravíssima, vivendo em estado semi vegetativo, por isso, foi prescrito por médico que a
acompanha  a  internação  domiciliar  (home  care),  como  forma  de  remediar  as  consequências
patológicas e emocionais da primeira autora numa internação em tempo indeterminado em hospital.

Assim, constatado por profissional abalizado que se faz mister a utilização
do SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar, seria desarrazoada a exegese diversa, que impõe a
embargante  de  realizar  o  tratamento  em hospital,  uma vez  que  há  meios  mais  modernos  para
oferecer melhores condições de vida ao paciente. Logo, não é a empresa quem define que tipo de
tratamento deve se submeter o contratante do plano de saúde, mas o médico que o acompanha.
Ademais, a perícia judicial realizada na paciente não deixou dúvidas acerca da necessidade de
internação domiciliar.

Nesse sentido, o MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, ao julgar o AgRg 
no Aresp 090117, assim dispôs: 

“(...)
A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que é "abusiva a cláusula
restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese em procedimento
cirúrgico  coberto  pelo  plano  e  necessária  ao  pleno  restabelecimento  da  saúde  do
segurado,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se  referido  material  é  ou  não  importado"
(AgRg  no  Ag  1.139.871/SC,  Relator  o  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Quarta



Turma, DJe de 10.5.2010).

Deveras,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.  668.216/SP,  o  Eminente  Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito abordou com clareza a temática, consoante se observa
no excerto abaixo transcrito:

Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a
terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a
doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado
a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as
patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada
pelo  contrato.  Na  verdade,  se  não  fosse  assim,  estar-se-ia  autorizando  que  a
empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo
com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é
incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do
tratamento  é  o  especialista,  ou  seja,  o  médico  que  não  pode  ser impedido  de
escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar
severo risco para a vida do consumidor.
[...]

Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser
impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em
que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar
bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação
terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Sob esse ângulo, a sentença consignou:

A necessidade de acompanhamento da autora em sistema de home care está justificada
pelos relatórios médicos de fls. 44 e 45/46, que dão conta da dependência da paciente
de outrem para todas as atividades básicas de sua vida diária. (fl. 146).”

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

RECURSO  ESPECIAL  -  PLANO  DE  SAÚDE  -EXCLUSÃO  DA  COBERTURA  O
CUSTEIO  OU  O  RESSARCIMENTO  DE  IMPLANTAÇÃO  DE  PRÓTESE
IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
COBERTA PELO PLANO - INADMISSILIDADE - ABUSIVIDADE MANIFESTA DA
CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas
que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque,
pemitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC,
mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese,
imprescindível  para  o  êxito  do  procedimento  cirúrgico  coberto  pelo  plano,  sendo
indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado; II - Recurso provido.
(REsp 1.046.355/RJ, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe
de 5/08/2008).

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE
SAÚDE  AUTORIZAÇÃO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.  TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO  DOMICILIAR.  CARÁTER  ABUSIVO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou obscuridade.  Não  se  vislumbra,  portanto,  a  afronta  ao  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.
2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde



proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado
procedimento  médico/hospitalar,  quando  essencial  para  garantir  a  saúde  e,  em
algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp
183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).
3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato
de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser
feita  da  maneira  mais  favorável  ao  consumidor,  bem  como  que  devem  ser
consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento"  (AgRg  no  AREsp  292.259/SP,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  NÃO  OCORRÊNCIA  -  RECUSA  DE
COBERTURA DOS  MEDICAMENTOS  CORRELATOS  AO  TRATAMENTO  DE
QUIMIOTERAPIA,  MINISTRADOS  EM  AMBIENTE  DOMICILIAR  -
IMPOSSIBILIDADE  -  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  -
VERIFICAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO"
(AgRg  no  Ag  1.137.474/SP,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  Terceira  Turma,
julgado em 18/2/2010, DJe 3/3/2010).

Resta, portanto, devidamente comprovada a violação do art. 51, inc. IV, do
CDC, o qual estabelece que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;

Insta salientar que é descabido o argumento de que para o reembolso das
despesas pagas de forma particular pelo usuário, ante a recusa indevida do plano de saúde, será
necessário  que  a  embargada  se  submeta  às  regras  estabelecidas  pela  própria  empresa  para
recebimento.  Ora,  a  indenização em apreço se trata  de condenação judicial,  a qual  se  submete
apenas ao rito processual e não a burocracias ou entraves impostos pela GEAP.

De outra banda, não procede o argumento de que os fatos narrados relatam
apenas mero aborrecimento. Saltam aos olhos os danos morais e materiais sofridos pela embargada
no momento em que mais necessitou do plano de saúde contratado há anos.

A jurisprudência desta Egrégia Corte pronuncia-se no mesmo sentido,  de
reconhecimento do abalo moral, senão vejamos:

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MATERIAL  E
MORAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO  PARA  CUSTEIO  DAS  DESPESAS  COM  CIRURGIA  DE
RETIRADA  DE  VESÍCULA.  SITUAÇÃO  DE  URGÊNCIA.  FALTA  DE
QUALQUER EMBASAMENTO À NEGATIVA. ABUSIVIDADE. LEI  FEDERAL
Nº  9.656/  98.  DANO  MORAL CARACTERIZADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DANO  MATERIAL.  GASTOS  COM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS
ARTS.  389,  395  E  404,  DO  CÓDIGO  CIVIL  NULIDADE  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E



FUNDAMENTADO.  PROCEDÊNCIA PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEITADA.  MÉRITO.
REINTERAÇÕES  DAS  RAZÕES  CONTIDAS  NA  CONTESTAÇÃO.
INDENIZAÇÃO PARA FAMILIARES. DANO MORAL RICOCHETE. AFASTADO.
REPARAÇÃO  APENAS  EM  FAVOR  DO  OFENDIDO.  DANO  MATERIAL.
MANTIDO.  RECURSO  PARCIAL-  MENTE  PROVIDO.  O  interesse  de  agir  é
evidenciado  pela  necessidade  de  postular  em  juízo  a  obtenção  de  direito  ante  a
incontroversa resistência da parte contrária à pretensão. “Conquanto geralmente nos
contratos  o  mero  inadimplemento  não  seja  causa  para  ocorrência  de  danos
morais,  a  jurisprudência  desta  Corte  vem  reconhecendo  o  direito  ao
ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da  injusta  recusa  de  cobertura  de
seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se
encontra em condição de dor,  de abalo psicológico e  com a saúde debilitada”
(STJ.  REsp  986947/RN,  Relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,  julgado  em
11/03/2008,  publicado  DJe  26/03/2008). O  instituto  do  dano  moral  se  presta  a
resguardar a dor e o sofrimento do ofendido e não de todos aqueles que, devido a uma
situação pontual,  sentiram-se abalados emocionalmente.  “Aquele que deu causa ao
processo  deve  restituir  os valores  despendidos  pela  outra  parte  com os honorários
contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos
arts. 389, 395 e 404 do CC/02” (STJ, Resp 1.134.725-MG, Terceira Turma, Relatora
Ministra  Nancy  Andrighi,  julgado  em 14/06/2011,  publicado  no  DJe  24/06/2011).
(TJPB;  AC 001.2009.018838-2/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 30/11/2012; Pág. 11).

Verifica-se, na verdade, que a recorrente não se conformou com a funda-
mentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos aclaratórios de ma-
neira totalmente infundada, pretendendo, unicamente, rediscutir a matéria detalhada no acórdão. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.
Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque.

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

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
JUIZ CONVOCADO



ESTADO DA PARAÍBA
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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração nº 0010917-13.2014.815.2001 – 17ª Vara Cível da Capital.

Vistos e etc.,

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 18 de julho de 2017.

    João Batista Barbosa
JUIZ CONVOCADO/RELATOR


