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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
VER  O  JULGADO  ADEQUADO  AO
ENTENDIMENTO  DO  EMBARGANTE.  MEIO
RECURSAL  INADEQUADO  PARA  O  QUE  SE
PRETENDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  CARÁTER
PREQUESTIONADOR.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1022  DO  CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

 Não ocorrendo no Acórdão a contradição  e
omissão ventiladas, não se admite a interposição de
Embargos  de  Declaração,  mormente  quando  a
intenção  do  Embargante  restringe-se  a  rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal, o
que é defeso em sede de Embargos.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 109.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unimed

Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.,  com  efeito  de

prequestionamento,  aduzindo  que  o  Acórdão  foi  omisso  porque  não  se
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pronunciou  sobre  a  aplicabilidade  dos  arts.51,  IV  e  art.54,  §4º,  ambos  do

Código de Defesa do Consumidor e do art. 422 do Código Civil. Aduz que as

disposições contratuais que se valeu a Embargante para negar cobertura para

o procedimento requerido pela Embargada estão postas em destaque, sendo

de facílima compreensão e preenchendo os requisitos do CDC.

Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos

presentes Embargos e, consequentemente, seja reformado o Acórdão, julgando

procedente o pedido autoral.

É o relatório.

VOTO

Aduz o Embargante que o Acórdão foi omisso porque  não se

pronunciou  sobre  a  aplicabilidade  dos  arts.51,  IV  e  art.54,  §4º,  ambos  do

Código de Defesa do Consumidor e do art. 422 do Código Civil. 

O art. 51, IV, prescreve que “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”.

Já o art.54, §4º, prescreve que “as cláusulas que implicarem

limitação  de  direito  do  consumidor  deverão  ser  redigidas  com  destaque,

permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Ora,  esta  matéria  foi  debatida  no  Acórdão.  Cito  trecho  do

Acórdão que comprova não ter existido omissão neste ponto:

“Compulsando os autos, verifica-se que, no contrato,
não  há  exclusão  expressa  do  exame  PET  CT.
Inclusive,  importante  destacar  que  o  contrato
abrange  tomografia  computadorizada,  bem  como,
assistência  médica  por  especialista  em  Medicina
Nuclear,  sendo a "PET/CT" um tipo de tomografia
feita  por  médico  nuclear.  Logo,  vê-se  que,  como
bem afirmou o Ministro Moura Ribeiro no AGRAVO
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EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  968.974,  “a
abusividade reside exatamente no impedimento de a
autora  receber  o  tratamento  por  novo  método
decorrente  da  evolução  da  medicina,  considerado
moderno e disponível”.

Portanto,  se  não  há  exclusão  expressa,  não  se
mostra  razoável  limitar  o  tratamento  de  paciente
acometido  de  doença  grave  (câncer),  até  porque
tratando-se  de  rol  exemplificativo,  a  negativa  de
cobertura  do  procedimento  médico  cuja  doença  é
prevista no contrato firmado implicaria a adoção de
interpretação menos favorável ao consumidor.”

Portanto,  o  Acórdão  tanto  explicou  que  não  havia  exclusão

expressa  do  exame  solicitado  como  deixou  claro  as  razões  pelas  quais

entendia ser abusiva a conduta da operadora.

No que se refere ao  art. 422 do Código Civil, este sequer foi

mencionado no Apelo, portanto, não há que se falar em omissão.

Ainda que tivesse sido mencionado no Apelo o art.422, que

dispõe que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do

contrato,  como  em  sua  execução,  os  princípios  de  probidade  e  boa-fé”,

poderíamos afirmar  que  esta  questão  também foi  apreciada  no  julgado  na

medida  em que  foi  esclarecido  que “o  caso  dos autos  deve  obedecer  aos

critérios legalmente estabelecidos para as relações de consumo, respeitando-

se os princípios do equilíbrio contratual e da vedação à excessiva onerosidade

do consumidor”.

No caso em tela, o que se verifica é que o Embargante pretende

que o  julgado se  adeque ao seu entendimento,  desvirtuando  a  natureza dos

Embargos  de  Declaração.  Ora,  não  ocorre  contradição  nem  omissão  se  a

interpretação da lei ocorrer de forma diversa da que o Embargante gostaria.

Ademais, se o Acórdão, mesmo sem mencionar o dispositivo

legal,  interpreta  a  norma  nele  encartada,  fazendo-a  incidir  ou  negando-lhe

aplicação no caso concreto, não há que se falar em omissão.
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O  julgador,  contanto  que  fundamente  suficientemente  sua

decisão, não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a

ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos

os argumentos levantados.

Logo, a omissão alegada não ocorreu. O que há, repito, nesse

caso, é um posicionamento diverso daquele defendido pelo advogado. 

Não ocorrendo no Acórdão a omissão  ventilada, não se admite

a interposição de Embargos de Declaração,  mormente quando a intenção do

Embargante restringe-se a rediscutir matérias que já foram apreciadas por este

Tribunal, o que é defeso em sede de Embargos.

Logo,  se não houve nenhuma das hipóteses previstas no art.

1022 do Código de Processo Civil, não é possível o acolhimento do Recurso.

O Embargante também recorreu com fins de prequestionamento

para efeito de possível interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

O prequestionamento é apenas um meio para instar-se o juízo

ou tribunal de origem a decidir a questão constitucional ou federal que se quer

ver apreciada pelo STF ou STJ, no julgamento do RE e do REsp. Os Embargos

fundados  na  omissão  só  serão  admissíveis,  com  caráter  prequestionador,

quanto à matéria a respeito da qual o tribunal tinha o dever de se pronunciar –

quer porque foi arguida, quer porque é de ordem pública – mas não o fez.

A jurisprudência vem aceitando o recurso para com esse fim,

não entendendo, nesta hipótese, como procrastinatório ou passível de imposição

de  multa.  Assim,  verifica-se  que  não  têm  caráter  protelatório  os  presentes

Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar e, quanto a isso, não

pairam dúvidas, eis que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (Súmula n°

98).

Ante o exposto, REJEITO os Embargos face à inexistência

de omissão.
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado Tércio Chaves de Moura
Relator
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