
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0022506-89.2013.815.0011  —  10ª  Vara  Cível  de
Campina Grande
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
Embargante : Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
Advogado : Caius Marcellus de Lima Lacerda OAB/PB 23.661.
Embargado : Maria José Alves.
Advogado      : Rodolfo Rodrigues Menezes OAB/PB 13.655.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
NO  JULGADO  —  INEXISTÊNCIA  —  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/15  —
PREQUESTIONAMENTO — REJEIÇÃO.

— “Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo
é  o  prequestionamento  de  dispositivos  e  princípios  constitucionais  que
entende a embargante terem sido malferidos, o que evidentemente escapa
aos estreitos limites previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15 aos embargos
de declaração”.

 VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  opostos  pela  Unimed João Pessoa,
contra o Acórdão proferido nos autos em tela (fls. 134/138), que deu provimento ao recurso, para
fixar a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora a partir da
citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ).

Nos embargos declaratórios, a embargante alegou que  não houve qualquer
abusividade por parte da cláusula excludente de cobertura, não infringindo o art. 51, inc. IV e art.
54,  §  4º  do  CDC.  Sustenta  que  agiu  no  exercício  regular  de  um  direito,  pois  notou  que  o
procedimento requerido não era de urgência e pré-existente, o que impediu o seu custeio.

É o relatório. 



VOTO:

O inconformismo da embargante não prospera. 

Com efeito,  embora seja possível  a  oposição de embargos de declaração
com  o  intuito  de  prequestionar  a  matéria,  não  podemos  olvidar  que  o  presente  recurso  está
intimamente  vinculado  a  existência  de  certos  requisitos  sem  os  quais,  torna-se  inviável  seu
acolhimento.  Neste  aspecto,  inexistindo  a  omissão  no  julgado  pertinente  a  matéria  sustentada,
impossível o seu acolhimento para os fins pretendidos.

No presente aresto, todos os pontos tidos por esta Câmara como relevantes
para o deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. 

Mesmo  que  os  embargos  tenham  sido  interpostos  com  o  intuito  de
prequestionamento da matéria, é necessário que o acórdão vergastado não tenha se pronunciado
sobre  a  matéria,  ou  seja,  deve  o  recurso  se  enquadrar  ainda  assim  em  alguma  das  hipóteses
normativas previstos pelo artigo 1.022 do novo CPC.  

Corroborando esse entendimento, trago o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.  535  DO CPC.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1(...)
2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o prequestionamento de
dispositivos  e  princípios  constitucionais  que  entende  a  embargante  terem  sido
malferidos, o que evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos  vícios  previstos  no  art.  535  do  CPC,  constantes  do  decisum  embargado,  não  se
prestando,  portanto,  ao  rejulgamento  da  matéria  posta  nos  autos,  tampouco  ao  mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário,  porquanto,  visam,  unicamente,  completar  a  decisão  quando  presente
omissão  de  ponto  fundamental,  contradição  entre  a  fundamentação  e  a  conclusão  ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.
4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único extraordinário a
ser interposto (Precedentes: EDcl no REsp n.º 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
24/10/2005;  e  EDcl  no  AgRg  no  AG  n.º  630.190/MG,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EADRES 717.634/SC, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25.10.2006, DJ 11.12.2006 p. 316

Pois bem.

Cuidou-se de ação de indenização por danos morais e materiais em virtude
da  promovente  ter  sido  diagnosticada  com  “salpingite  e  ooforite  crônicas”  (CID  10  N70.1)
necessitando de procedimento cirúrgico de emergência, que foi recusado pelo plano de saúde, sob a
alegação de que a doença apresentada era preexistente à contratação do plano. Diante da negativa
da  cobertura  contratual,  a  autora  teve  de  arcar  com  todas  as  despesas  atinentes  ao  aludido
procedimento  cirúrgico,  pelo  que  requereu  a  condenação  da  apelada  em  dano  material  (R$
3.000,00) e a reparação de danos morais, em valor a ser arbitrado.



Com relação a negativa do plano de saúde,  o magistrado a quo entendeu
indevida, razão pela qual condenou a promovida em dano material, a fim ressarcir a promovente
nas  despesas  custeados  com o procedimento  cirúrgico,  contudo,  não  vislumbrou  motivos  para
condenação em dano moral.

O recurso apelatório foi interposto exclusivamente pela  promovente que
não  satisfeita  com a  ausência  de  condenação  em dano  moral,  recorreu  a  fim de  ver  fixada  a
indenização, de modo que seja atribuída um valor que seja, ao menos, capaz de minimizar todos os
constrangimentos e humilhações sofridas pela mesma (fls. 101/104). 

Assim, a matéria trazida para análise desta Relatoria cingia-se em verificar
se  a  negativa  do  plano  de  saúde  no  procedimento  pleiteado  pela  segurada  era  passível  de
condenação de dano moral, não tendo o que se discutir no segundo grau acerca da legalidade ou
não da negativa, sob pena de reformatio in pejus.

Nesse particular, esta Corte de Justiça entendeu que a não cobertura de um
procedimento  essencial  ao  tratamento  da  moléstia  da  segurada  afronta  a  finalidade  básica  do
contrato, uma vez que o seu fim é garantir a prestação de serviços médicos ao usuário, o que é
causador de indenização de dano material e moral.

Com relação ao dano moral, restou como justo e razoável o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), visto que, no momento em que a apelante mais necessitava, teve o seu
pedido de assistência médica negado, expondo-lhe, portanto, à possibilidade de lesões irreparáveis. 

Portanto,  o acórdão embargado demonstrou a violação ao direito do ora
embargado capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Ex positis, e sem mais para análise, REJEITO os presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

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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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº0022506-89.2013.815.0011  —  10ª  Vara  Cível  de
Campina Grande

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


