
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0000108-65.815.0071 — Comarca de Areia
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Embargante : Geap Autogestão em Saúde
Advogado : Nelson Willians Fratoni Rodrigues
Embargado : José Pereira Félix
Advogado : Edinando José Diniz

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  —
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
535 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso e
considerados pertinentes ao deslinde da causa, descabe a oposição de Embargos
Declaratórios por inexistir a alegada omissão na espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA a Segunda Sessão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por unanimidade, em  rejeitar os  embargos  declaratórios,  nos  termos  do  voto  do
relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 397/406 opostos pela  Geap –
Fundação de Seguridade Social, contra decisão de fls. 386/394, determinando que a promovida
ressarça o promovente no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente as despesas
médicas  (fl.20)  não  cobertas  pelo  seu  plano  de  saúde.  Determinou  ainda,  o  pagamento  de  R$
15.000,00 a título de danos morais.

O embargante afirma que não houve apreciação do seu argumento quanto
ao  fato  de  existir  profissionais  credenciados  aptos  a  realizar  o  procedimento  pleiteado  pelo
embargado/promovente, e que não cobriria procedimentos realizados em hospital não credenciado.
Afirmou ainda, que não restou provado que houve negativa da realização da cirurgia pleiteada.

É o relatório.

VOTO



Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

Em  síntese,  afirma  o  embargante  que  não  houve  apreciação  do  seu
argumento quanto ao fato de existir  profissionais  credenciados aptos  a  realizar  o  procedimento
pleiteado pelo embargado/promovente, e que não cobriria procedimentos realizados em hospital não
credenciado. Afirmou ainda, que não restou provado que houve negativa da realização da cirurgia
pleiteada.

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la
ex officio. 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão
jurisdicional  condicionado à crítica analítica  acerca  de cada  um deles  à  exaustão,  sob pena  de
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que,
mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a priori, goza, quando menos,
de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente
investigar a procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  é  “entendimento  assente  de  nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua  fundamentação  pode  ser  sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI
169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

Ocorre  que,  lendo atentamente  o acórdão objurgado,  verifica-se que  foi
aplicado  o  CDC  ao  caso  em questão,  cabendo  assim  ao  recorrente  o  ônus  de  demonstrar  as
alegações do promovente, senão vejamos:

“Inicialmente,  é preciso consignar 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. 

Afirme-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: 



"Dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os
serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em
seguro-saúde.  A  forma  jurídica  que  pode  revestir-se  esta  categoria  de  serviço  ao
consumidor,  portanto,  não  desqualifica  a  incidência  do  Código  do  Consumidor.  O
reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos
aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código" (O consumidor e os
planos de saúde, RF 328, p. 312-316).

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:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA. PLANO DE SAÚDE.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  NEGATIVA  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  REALIZAÇÃO
DE CIRURGIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO  PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO. 1.  As  relações  entre  as  administradoras  de
planos  de saúde e  seus  participantes  encontram-se  sujeitas  ao  Código  de
Defesa do Consumidor. 2.A fixação de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo
paciente  configura  hipótese  de  restrição  por  parte  da  administradora  de plano de saúde,
deixando  o  usuário  em  situação  de  extrema  desvantagem,  de  modo  que  deve  ser
considerada abusiva a cláusula contratual que exclui procedimento cirúrgico devidamente
prescrito por médico assistente,  por importar afronta ao artigo 51, inciso IV do Código
de Defesa     do     Consumidor. 3.A recusa indevida de cobertura de tratamento médico por parte
da administradora de plano de saúde configura hipótese causadora de abalo de ordem moral
passível de indenização. 4.Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por
danos morais,  cabe ao magistrado pautar  sua avaliação levando em conta a  capacidade
patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do
réu para a ocorrência do evento, justificando-se a manutenção do valor arbitrado quando
observados  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade.  5.Recurso  de  Apelação
conhecido e não provido. (TJDF; Rec 2012.01.1.137959-7; Ac. 833.594; Terceira Turma
Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; DJDFTE 27/11/2014; Pág. 163) 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GEAP. INCIDÊNCIA
DO  CDC.  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  ESPECIAIS
PARA CIRURGIAORTOPÉDICA. RECUSA INDEVIDA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  ADEQUADO.  JUROS  DE
MORA.  TERMO  INICIAL.  A  PARTIR  DO  ARBITRAMENTO.  SÚMULA  Nº
362/STJ.  POR  ANALOGIA. 1-  As  normas  atinentes  ao  Código
de     Defesa     do     Consumidor     são  aplicáveis  ao  caso  em  que  pese  a  ré  seja  entidade
fechada de  previdência  privada sem fins  lucrativos,  ainda que existente  legislação
específica de regência, pois há relação de consumo quando a demanda se circunscreve
à  cobertura  médico-hospitalar,  atraindo  a  incidência  das  regras  protetivas
do     consumidor. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2- Demonstrado nos autos
que  os  materiais  especiais  necessários  para  o  procedimento  cirúrgico,  solicitados  pelo
médico cirurgião, são mais benéficos para o segurado, o seu fornecimento é medida que se
impõe,  pois  atende  aos  princípios  e  objetivos  do  contrato  de  assistência  à  saúde.  3-
A recusa da seguradora em fornecer os materiais especiais para cirurgia de elevada técnica
e complexidade gera ansiedade, aflição e angustia no paciente, o que é causa suficiente para
configurar a ofensa aos direitos da personalidade, vez que está em jogo sua qualidade de
vida. 4- Quando o valor indenizatório fixado atende adequadamente a função pedagógica
da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte requerente ou prejuízo à
atividade da requerida, não há que falar em redução ou majoração do quantum. 5- O termo
inicial  para  a  incidência  dos  juros  de  mora  conta-se  do  arbitramento  do  dano  moral,
considerando  que  o  valor  da  indenização  postulado  pela  parte  autora  é  meramente
estimativo,  não  havendo,  até  a  prolação  da  sentença,  um  valor  determinado  para  o
cumprimento da responsabilidade civil decorrente da violação de direitos da personalidade,
razão pela qual também não se pode falar em mora da parte ré. 6- Recursos conhecidos e
desprovidos. Sentença mantida.(TJDF; Rec 2012.01.1.074865-4; Ac. 828.550; Sexta Turma
Cível; Rel. Des. Hector Valverde Santanna; DJDFTE 05/11/2014; Pág. 393).



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)

No caso em apreço, o embargado procurava tratar de um tumor na bexiga,
não sendo razoável esperar ao bel prazer da embargante para decidir o momento em que autorizaria
o procedimento cirúrgico. Ademais, observa-se que recorrido possuía uma renda baixa, conforme
demonstra seu contracheque à fl.21, não sendo razoável crer na tese da embargante de que nunca
ouve negativa de autorização, já que o custo da cirurgia ultrapassou (fl.20) o vencimento mensal do
promovente ora embargado.

Pois bem. Todos os pontos tidos como relevantes para o deslinde da controvérsia
foram bem fundamentados, sendo impertinente o recurso. Reitere-se, bem por isso, o que bem posto na
decisão embargada acerca da matéria:

Logo,  o  acórdão  Embargado  não  padece  dos  vícios  da  omissão,
contradição e/ou obscuridade na medida que apreciou a demanda de forma  clara e precisa, bem
destacando os motivos e fundamentos que conduziram a manutenção da Sentença de primeiro grau 

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  voto,  a  Exma  Desembargadora  Maria  das
Graças Morais Guedes – Presidente.  Participaram ainda do julgamento os Desembargadores Dr.
João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides) (Relator), Desembargador Marcos Cavalcanti Albuquerque. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Dr.  Rodrigo  Marques  de
Nóbrega, Promotor de Justiça. 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
RELATOR/Juiz Convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

Embargos de Declaração nº 0000108-65.815.0071 — Comarca de Areia

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de julho de 2017.

João Batista Barbosa

                       Relator/Juiz Convocado


