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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Hão de ser rejeitados os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente
irregularidade,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  coerente  e
suficientemente decidida pelo Decisum embargado.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  Nº  0061609-
16.2014.815.2001, em que figuram como Embargante Ana Fábia da Silva Oliveira e
como Embargada a Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em rejeitar os embargos. 

VOTO.

Ana  Fábia  da  Silva  Oliveira opôs  Embargos  de  Declaração contra  o
Acórdão de f. 209/210v, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por  Danos  Morais  por  ela  ajuizada  em  desfavor  da  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  que  deu  provimento  parcial  à  Apelação
manejada pela Operadora do Plano de Saúde para excluir a condenação desta ao
pagamento de indenização por  danos morais,  mantendo a obrigação de fazer  no
sentido de custear a intervenção cirúrgica necessária ao tratamento das enfermidades
que acometem a Embargante.

Em suas  Razões,  f.  212/216,  alegou  que  o  Acórdão  foi  contraditório  ao
considerar  que  a  falta  de  indicação  da  gravidade  do  quadro  clínico  na  Guia  de
Solicitação de Internação ensejou dúvida razoável capaz de elidir os danos morais,
uma vez que a CID 39.4, indicada na mencionada Guia, é suficiente para atestar a
notoriedade do caráter de urgência do procedimento cirúrgico requestado.



Requereu, por tais motivos, o acolhimento dos Embargos com atribuição de
efeitos modificativos.

Intimado, o Embargado apresentou Contrarrazões, f. 220/223, pugnando pela
manutenção do Decisum ao argumento de que o objetivo da Recorrente é rediscutir o
mérito recursal devidamente apreciado. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão embargado enfrentou o caso de forma expressa, clara e coerente,
entendendo que a Guia de Solicitação de Internação da Autora, f. 34, embora não
especificasse se o procedimento cirúrgico que ela deveria se submeter tem caráter
eletivo ou de urgência/emergência,  atesta  quadro clínico que comprova o caráter
emergencial  do  tratamento  requestado,  sendo  impositivo  o  seu  custeio  pela
Operadora do Plano de Saúde.

O Decisum também consignou que a necessidade de intervenção médica em
data próxima à celebração do contrato de assistência médica e a falta de indicação da
gravidade do quadro clínico na Guia de Solicitação de Internação da Promovente,
embora  não  afastem  a  Obrigação  de  Fazer,  devem  ser  consideradas  como
caracterizadoras de dúvida razoável sobre a urgência do procedimento cirúrgico, de
modo  a  justificar  a  negativa  inicial  da  cobertura  contratual  apenas  no  que  diz
respeito à ocorrência de danos morais.

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

A Autora  alegou  que,  em  04  de  julho  de  2014,  contratou  o  plano  de  saúde
denominado  “UNICIDADE  PLUS  I”,  tendo,  logo  após  a  celebração  da  avença,
apresentado quadro de Incontinência Urinária de Esforço – IUE, necessitando, por
prescrição da Médica que a acompanhou, ser internada e submeter-se a cirurgia para
o devido tratamento.

A Operadora do Plano de Saúde demandada aduziu, em sua defesa, que a doença que
acomete  a  Promovente  não  se  insere  na  definição  de  urgência  ou  emergência
estabelecida pelo art. 35-c, Incisos I e II, da Lei nº 9.656/981, e, por isso, deve ser
obedecido o prazo de carência de cento e oitenta dias,  prescrito  na cláusula 6.1,
alínea “c”, do negócio jurídico objeto da lide2, f. 45/98.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cláusula de carência do
contrato  de  plano  de  saúde  deve  ser  mitigada  diante  de  situações  urgentes  e
emergenciais cuja recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser
do negócio jurídico firmado3.

Embora a Guia de Solicitação de Internação da Autora, f. 34, tenha alguns trechos
ilegíveis e não especifique se o tratamento que ela deveria se submeter tem caráter
eletivo ou de urgência/emergência,  esse mesmo documento atesta que a causa da
necessidade  da  intervenção  médica  não  foi  apenas  a  Incontinência  Urinária  de
Esforço - IUE, como também a Cistocele (prolapso da bexiga), a Retocele (prolapso
do reto) e a Ruptura Perineal, situação que comprova a gravidade do quadro clínico e
o caráter emergencial do procedimento cirúrgico requestado, pelo que é impositivo o



seu custeio pela Promovida.

Com  relação  aos  danos  morais,  apesar  de  prevalecer  o  entendimento  de  que  a
negativa de cobertura de tratamento médico emergencial ocasiona danos morais em
qualquer caso, filio-me à corrente jurisprudencial que entende que, em determinados
casos, poderá ocorrer justificável conflito de interpretação por parte da Operadora do
Plano de Saúde apto a afastar a lesão extrapatrimonial passível de indenização4.

Na  hipótese  vertente,  a  necessidade  de  intervenção  médica  em  data  próxima  à
celebração do contrato e a falta de indicação da gravidade do quadro clínico na Guia
de Solicitação de Internação da Promovente, embora não afastem a Obrigação de
Fazer, diante do dever da Operadora de exigir do médico que acompanha o paciente
as  especificações  necessárias  ao  atendimento,  devem  ser  consideradas  como
ensejadoras  de  dúvida  razoável  sobre  o  caráter  emergencial  do  procedimento
cirúrgico, de modo a justificar a negativa inicial da cobertura contratual apenas no
que diz respeito à ocorrência de danos morais.

Pretende  a  Recorrente,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal1.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos
de declaração  apenas são cabíveis  quando constar  no julgamento obscuridade ou contradição  ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial,
também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está
o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente
internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se
constata na espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda
Turma,  DJe 13/6/2011).  3.  Embargos manejados com nítido caráter  infringente,  onde se objetiva
rediscutir  a  causa já devidamente decidida.  4.  Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl  no
AgRg  no  AREsp  94.437/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em
26/06/2012, DJe 29/06/2012).


