
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos do Agravo Interno nº 0077773-27.2012.815.2001
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados : Marcelo Weick Pogliese
Embargada : Celia Maria Moraes Heim
Defensor : Manfredo Rosenstock

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.  VÍCIOS NÃO
CARACTERIZADOS.  PONTOS  DEVIDAMENTE
ENFRENTADOS  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
MANIFESTO  PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.  FINS
DE  PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.   MANUTENÇÃO  DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos  que  restaram
repelidos  pela  fundamentação  desenvolvida  na
decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
191/195,  opostos  pela  UNIMED João  Pessoa -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico
Ltda, contra  os  termos  do  acórdão,  de  fls.  178/186,  o  qual  negou provimento  ao
Agravo Interno, por ela interposta, mantendo o decisum hostilizado, fls. 155/168, em
todos os pontos.

Em suas razões,  a recorrente alega a ocorrência de
omissão  à  irretroatividade  da  Lei  dos  Planos  de  Saúde  (Lei  nº  9.656/98),  e  o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no tocante à incidência da nova lei sobre
os atos jurídicos perfeitos ao tempo de sua celebração, bem como a existência de erro
material,  pois, diversamente do que consta na decisão monocrática, fls. 155/178, o
contrato firmado entre as partes não está regulamentado pela Lei nº 9.656/98, haja
vista  a  sua celebração  ter  ocorrido  anteriormente  à  vigência  do aludido  diploma
legal.
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Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  embargada,  fls.
204/207,  pugnando  pela  manutenção  do  decisum  e  pela  aplicação  de  multa  à
embargante, em razão de cunho meramente protelatório.

É o RELATÓRIO.

VOTO
 

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão  dos  declaratórios,  para  fins  de  prequestionamento  da  matéria  discutida,
sustentando,  em  síntese,  a  existência  de  omissão  no  acórdão  de  fls.  178/186,  no
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tocante à irretroatividade da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), bem como à
incidência da nova lei sobre os atos jurídicos perfeitos ao tempo de sua celebração,
além da existência de erro material, haja vista o contrato firmado entre as partes não
está  regulamentado  pela  Lei  nº  9.656/98,  por  ter  sido  celebrado  anteriormente  à
vigência do aludido diploma legal.

De logo,  vislumbro que o  inconformismo da parte
embargante esposado em suas razões  recursais  não revela  maiores  considerações,
pois,  analisando  tanto  a  decisão  monocrática,  fls.  155/168,  quanto  o  acórdão
desprovendo o agravo interno outrora manejado, fls. 178/186, vê que os presentes
embargos possui o intento de procrastinar o presente feito.

Para melhor compreensão, calha transcrever excertos
das decisões impugnadas, respectivamente às fls. 160/161 e 180/182:

Como  cediço,  o  Poder  Judiciário  vem  sendo
acionado, com frequência, para resolver conflitos de
interesses  subjacentes  à  operacionalização  da
modalidade contratual denominada seguro saúde.
Tais  conflitos  compreendem,  em  sua  maioria,  um
tormentoso  debate  acerca  da  legitimidade  de
cláusulas contratuais que amesquinham o âmbito de
cobertura  dessa  espécie  de  seguro,  fixando,  por
exemplo, tempo máximo de internação em unidade
de  terapia  intensiva  e  número  máximo  de  exames
realizáveis num determinado intervalo temporal, ou
limitando o risco assumido pelos Planos de Saúde,
passando  a  restringir  o  número  de  doenças  e
tratamentos acobertados pelo contrato.
Em  meio  a  essa  conjuntura  de  acirrado
confrontamento  entre  as  classes  consumidora  e
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fornecedora  de  serviços  de  assistência  médico-
hospitalar, veio a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho
de 1998, com o propósito de regulamentar os limites
da  autonomia  dos  planos  de  saúde  para  a  pré-
formatação de cláusulas contratuais restritivas. 
É bem verdade que, conforme estabelece o seu art. 35,
as disposições da mencionada lei deveriam, em linha
de princípio,  aplicar-se,  tão  somente,  aos  contratos
celebrados a partir de sua vigência,  assegurada aos
consumidores  titulares  de  contratos  celebrados,  em
data anterior, a possibilidade de optar pela adaptação
ao novo sistema, sem necessidade de nova contagem
dos períodos de carência (§ 3º).
No entanto, a esmagadora maioria dos consumidores
optou por preservar a conformação original de seus
planos antigos, porquanto a sua adequação à nova lei
de regência implicaria o pagamento de preços mais
altos  àqueles  existentes  antes  do  advento  dela
vinham sendo praticados.
Sensível a essa circunstância, a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça firmou, através
da Portaria nº 3, de 19.03.1999, orientação no sentido
de,  mesmo  nos  contratos  de  plano  de  saúde
celebrados anteriormente  à  Lei  Federal  nº  9.656/98,
são  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas  impondo
limites  ou  restrições  a  procedimentos  médicos,
contrariando prescrição médica.
O  legislador  federal  foi  bastante  incisivo  ao
determinar a necessidade de se conferir amplíssima
cobertura  a  todas  as  espécies  de  doenças,
estabelecendo que o contrato de seguro saúde deva
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abarcar todos os procedimentos básicos, podendo ser
excluídos  de  seu  âmbito  de  abrangência  apenas
alguns  procedimentos  mais  sofisticados,
taxativamente  relacionados  no  art.  10,  daquele
Diploma Legal, com a redação conferida pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24.8.2001.
E,
Defende a  parte  agravante,  em suas  razões,  que o
decisum  hostilizado  desobedeceu  o  teor  da  Lei  nº
9.656/98,  a  qual  definiu  a  cobertura  mínima  a  ser
oferecida  aos  seus  consumidores,  não  podendo,
assim,  ter  sido  deferido  o  fornecimento  de  lente
intra-ocular à agravada.
Em que  pesem os  argumentos  do  insurgente,  não
vislumbro  razões  para  reconsiderar  a  decisão
hostilizada.
Explico.
De  logo,  como  bem  explicitado  na  decisão
guerreada, é indubitável a incidência do Código de
Defesa do Consumidor nos contratos firmados com
os planos de saúde, por tratar-se de típico contrato
de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta
sund  servanda,  uma  vez  que  o  contrato,  embora
bilateral,  resulta  em  margem  mínima  de
discutibilidade  por  parte  do  aderente,  e,  nessa
condição, inferiorizado contratualmente.
Dessa forma, nos termos do art. 6º, V c/c art. 51, IV,
ambos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  é
possível  a  adequação  dos  contratos  de  seguro  aos
ditames legais, tendo em vista a sua aleatoriedade,
quando uma só das partes limita o risco, o qual  é
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assumido integralmente pela outra, e, se for o caso, a
dcretação da nulidade das cláusulas existentes nesse
gênero. Eis os preceptivos legais:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
(…)
V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que
estabeleçam  prestações  desproporcionais  ou  sua
revisão  em  razão  de  fatos  supervenientes  que  as
tornem excessivamente onerosas; 
E,
Art. 51. 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 seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade.
Acrescente-se,  ainda,  ser  um  direito  básico  do
consumidor a informação clara e adequada sobre os
produtos  e  serviços  disponibilizados  no  mercado
pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua também
o  precitado  art.  6º,  inciso  III,  do  Estatuto
Consumerista:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
(…)
III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os
diferentes  produtos  e  serviços,  com  especificação
correta  de  quantidade,  características,  composição,
qualidade,  tributos  incidentes  e  preço,  bem  como
sobre os riscos que apresentem;
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Nesse  norte,  impende  destacar  que,  caso  haja
restrições de direito, estas devem expressas, legíveis,
claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser
interpretadas  extensivamente  em  prejuízo  do
consumidor, mormente em se tratando do contrato
que objetiva a prestação de serviços ligado a saúde
das pessoas. 

Desse  modo,  não  se  vislumbra  contradição  ou
omissão  alguma a  ser  sanada no presente  feito,  pois,  conforme se depreende da
transcrição acima, muito embora tenha havido a eclosão da Lei Federal nº 9.656, de
03 de junho de 1998, com o propósito de regulamentar os limites da autonomia dos
planos de saúde para a pré-formatação de cláusulas contratuais restritivas,  e que,
segundo o teor do art. 35, as disposições da mencionada lei deveriam, em linha de
princípio,  ser  aplicadas,  tão  somente,  aos  contratos  celebrados  a  partir  de  sua
vigência, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça firmou, através
da Portaria nº 3, de 19.03.1999, orientação no sentido de que, mesmo nos contratos de
plano  de  saúde celebrados anteriormente  à  Lei  Federal  nº  9.656/98,  são  nulas  de
pleno direito as cláusulas impondo limites ou restrições a procedimentos médicos,
contrariando prescrição médica.

A  propósito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
decretou sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
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CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento.
(EDcl  no  REsp  615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
03/05/2012, DJe 09/05/2012).

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  da  inconformada,  isto  é,
analisar  todos os argumentos e citar  todos os dispositivos legais  ventilados pelas
partes em sua decisão, bastando embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o
entendimento por ele adotado. 

Por  oportuno,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionada  ao
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reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição)".  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados pela insurgente, tendo referido
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decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do  sustentado  pela  parte
inconformada.

Pelas  razões  postas,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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