
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0056660-46.2014.815.2001 — 11ª Vara Cível
da Capital
RELATOR         : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Cooperativa Médica dos Servidores da SUPLAN e DER
Advogados: Geraldo de Margela Madruga (OAB/PB nº 3.329)
EMBARGADA:  Maria da Glória Delmiro Martins
Advogados: Alexsandra de Almeida Cavalcante (OAB/PB nº 13.311)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO — INOCORRÊNCIA — PRETENSÃO DE RE-
DISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO
— AUSÊNCIA DE VÍCIOS — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões 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, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do Co-
lendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os Em-
bargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  opostos pela Cooperati-
va Médica dos Servidores da Suplan e DER Ltda - COMSEDER  contra o acórdão de
fls. 225/232, que negou provimento ao recurso apelatório.

Afirma a empresa embargante que é uma entidade fechada ads-
trita aos servidores da SUPLAN e do DER, portanto, seu serviço não é oferecido no
mercado de consumo, visto que sua atividade não tem fins lucrativos, razão pela qual
não se aplicaria à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão do
efeito infringente para entender como válidas as cláusulas restritivas do contrato de pla-
no de saúde e, consequentemente, julgar improcedente o pedido autoral.
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Contrarrazões aos embargos declaratórios às fls. 247/254.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma 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 extre-
ma relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma
forma, a contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante
clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Importante destacar que, apesar de não ter se pronunciado ex-
pressamente sobre todos os dispositivos citados pela embargante, o acórdão recorrido
apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso.
Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dis-
positivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

Quanto à alegação de que a empresa embargante que é uma enti-
dade fechada adstrita aos servidores da SUPLAN e do DER, portanto, seu serviço não é
oferecido no mercado de consumo, visto que sua atividade não tem fins lucrativos, ra-
zão pela qual não se aplicaria à espécie o Código de Defesa do Consumidor e assim se-
riam válidas as cláusulas restritivas do contrato de plano de saúde, entendo que não
deve prosperar.

Embora se reconheça a existência de precedentes mais antigos
em sentido contrário, o entendimento atual da Terceira e da Quarta Turmas do Superior
Tribunal de Justiça é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor também às en-
tidades sem fins lucrativos, inclusive as fechadas, fornecedoras de plano de saúde remu-
nerado (as denominadas entidades de autogestão, consoante a terminologia da Lei Fede-
ral n.° 9.656/98).

Ilustrativamente:

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. [...]  MODALIDADE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469/STJ. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE DO-
ENÇA PREVISTA CONTRATUALMENTE.  CLÁUSULA ABUSIVA.  SÚMULA 83/STJ.  DANO
MORAL.  RECUSA  INJUSTIFICADA.  CARACTERIZAÇÃO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
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RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 2. A jurisprudência desta Corte já firmou entendi-
mento de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura
médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços,
ainda que sem fins lucrativos, quando administra plano de saúde remunerado por seus associa-
dos. Aplica-se, portanto, a Súmula 469 do STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui enten-
dimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura
para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previs-
tas no referido plano. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustifi -
cada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado,
como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de
dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. [...] 6. Agravo interno a que se
nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 718.634/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 16/12/2015).

“PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.  PLANO DE SAÚDE. AUTOGES-
TÃO. CDC. INCIDÊNCIA. [...] 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde administrados por entidade de autogestão que, sem fins lucrativos, mantém
plano de saúde remunerado por seus associados. 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento” (STJ, EDcl no AREsp 480.579/PB, Rel. Minis-
tro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  20/10/2015,  DJe
23/10/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) -
DEMANDA POSTULANDO O CUSTEIO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA CORRETIVA DE ROTURA PARCIAL DO TENDÃO SUPRAESPINHAL DO OM-
BRO ESQUERDO – DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADO-
RA DE PLANO DE SAÚDE. 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, sen-
do desinfluente a 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. Minis-
tro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.02.2008, DJe 10.03.2008). Incidên-
cia da Súmula 469/STJ. 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura fi-
nanceira do material necessário ao procedimento cirúrgico indicado ao usuário. Ainda que ad-
mitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos
do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos
termos do § 4º do artigo 54 do código consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente
do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou
do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AREsp 605.163/PB, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).

Portanto, segundo a atual jurisprudência do STJ, aplica-se à ré,
entidade fechada sem fins lucrativos, as normas do Código de Defesa do Consumidor,
pelo fato de que, embora não haja intuito de lucro, o serviço é remunerado, amoldando-
se ao conceito preceituado pelo art. 3°, §2°, do CDC, assim redigido: “Serviço é qual-
quer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das rela-
ções de caráter trabalhista”. 
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Assim, incide à espécie os termos da Súmula n.° 469 do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, não
havendo que se falar em validade de cláusulas restritivas no contrato em discussão por
onerarem o consumidor.

Por fim, não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo aco-
lhimento dos embargos.

Verifica-se,  na verdade,  que a  embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração nº 0056660-46.2014.815.2001 — 11ª Vara Cível da Capital

Vistos e etc.,

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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