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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito a eventual vício de integração da decisão monocrática 
impugnada, mas à interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

-  O Colendo Superior Tribunal de Justiça 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).

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Unimed de 
Fortaleza  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  contra  decisão  monocrática  de  fls. 
135/137v, pela qual foi dado parcial provimento ao apelo interposto por Teunas José 
Santana, ora embargado, a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por 
danos morais para o correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega, em suas razões recursais, haver omissão no 
Acórdão, uma vez que não houve manifestação expressa acerca da argumentação 
relativa à legalidade da vedação contratual e sobre a violação aos artigos 186 e 187 do 
CC.



Sustenta que o procedimento pleiteado pelo ora embargado não 
possui  cobertura contratual,  o que era de seu conhecimento, uma vez que estava 
expressamente prevista a exclusão na Cláusula Sétima do contrato.

Assevera  que  o  contrato  firmado entre  as  partes  obedeceu  a 
todos  os  requisitos  legais  de  validade,  não  se  justificando  sua  condenação  ao 
pagamento de indenização por danos morais.

Aduz  não  ter  o  embargado  demonstrado  os  requisitos 
necessários  à  majoração  dos  danos  morais,  não  tendo  sequer  sido  comprovada 
qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente.

Afirma que a majoração do valor fixado a título de indenização 
por dano moral  representa atentado contra os princípios instrutores da legislação 
vigente e colaboração para o crescimento da indústria dos danos morais.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos, sanando-se a 
omissão apontada.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  decisão 
monocrática  de  fls.  135/137v,  pela  qual  foi  dado  parcial  provimento  ao  apelo 
interposto por Teunas José Santana, ora embargado, a fim de majorar o valor fixado a 
título de indenização por danos morais para o correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

Inconformada,  recorre  a  Unimed  de  Fortaleza,  alegando  ter 
havido  omissão,  haja  vista  ausência  de  manifestação  expressa  acerca  da 
argumentação  relativa  à  legalidade da  vedação  contratual  e  sobre  a  violação  aos 
artigos 186 e 187 do CC, bem como não não terem sido demonstrados os requisitos 
necessários à majoração do valor fixado a título de danos morais.

Ocorre que, da análise do acórdão embargado, não se verifica 
qualquer omissão, eis que a matéria foi devidamente enfrentada.

Com efeito, assim constou da decisão:

“Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  ora  apelante 
promoveu a  presente  ação  visando  à  indenização  por  danos 
morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento de 
saúde,  eis  que  necessitava  de  tratamento  de  radioterapia 
conformada  tridimensional  e  simulação  de  tratamento 
complexa, haja vista ser portador de adenocarcinoma prostático 



(câncer de próstata).

Em razão disso, precisou promover ação cautelar a fim de que a 
autorização,  negada  sob  a  justificativa  de  falta  de  cobertura 
contratual para o apontado tratamento, fosse concedida, sendo 
que,  somente  após  o  deferimento  da  liminar  aquele 
procedimento, é que se iniciou o tratamento radioterápico.

A liminar concedida nos autos da ação cautelar foi confirmada 
por ocasião da sentença, a qual, aliás, transitou em julgado sem 
interposição  de  qualquer  recurso  por  parte  da  demandada, 
tendo  a  Magistrada  a  quo,  nos  presentes  autos,  concedido  o 
pedido  de  indenização  por  danos  morais  decorrentes  da 
negativa de cobertura, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
dando ensejo à interposição do presente recurso, apenas a fim 
de que o valor seja majorado.

É sabido que os pactos ajustados entre empresas de assistência 
médica e seus beneficiários normalmente contêm cláusulas que 
colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo de 
morte  as  legítimas  expectativas  daqueles  que,  salvo  raras 
exceções, com muito sacrifício pagam as elevadas prestações do 
plano de saúde e dele esperam o melhor atendimento.

Com  escopo  em  tal  intelecto,  analisando-se  o  instrumento 
contratual  vergastado  sob  a  ótica  jurídica  implantada  pelo 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  pelo  Código  Civil, 
depreendem-se afrontas à ordem jurídica, exigindo, portanto, a 
devida retificação.

Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha cumprido 
em  dia  com  suas  obrigações,  objetivando  uma  assistência 
médico-hospitalar digna, tenha seus direitos restringidos e suas 
expectativas frustradas,  tornando-se impraticável  o objeto do 
contrato em virtude de cláusula inserta, sendo esta, com efeito, 
manifestamente  abusiva,  justamente  no  momento  que  mais 
necessita.

Assim, é clara a responsabilidade da empresa apelante por ter 
procedido negativamente, pondo em risco o bem maior, isto é, 
a  vida do consumidor,  sob o argumento de que há cláusula 
expressa limitativa ao fornecimento de prótese importada.

Importante frisar que o direito à vida é bem supremo garantido 



pela  Carta  Política  de  1988  e,  mesmo  que  não  estivesse  ali 
escrito,  sê-lo-ia  pelo  próprio  direito  natural  inerente  ao  ser 
humano.  O  reconhecimento  da  fundamentalidade  desse 
princípio impõe uma nova postura dos operadores do direito 
que devem, na aplicação das normas, assegurar a vida humana 
de forma integral e prioritária.

Diante das circunstâncias apresentadas nos presentes autos, em 
que  o  autor,  ora  apelante,  teve  negada  a  cobertura  para 
tratamento do mal que o acometia – câncer,  que somente se 
tornou  possível  após  a  concessão  de  liminar  proferida  nos 
autos  da  ação  cautelar,  correndo  sério  risco  de  morte,  é 
evidente a caracterização do dano moral.

A propósito,  nem mesmo a parte contrária se insurge a esse 
respeito,  uma vez que não interpôs qualquer recurso,  o  que 
demonstra  o  reconhecimento  do grave dano causado ao ora 
apelante.

Com  relação  ao  dano  moral,  a  jurisprudência  vem 
reconhecendo  o  direito  ao  ressarcimento  dos  danos  morais 
advindos da injusta recusa de cobertura securitária, uma vez 
que,  ao  receber  a  negativa,  o  segurado  agrava  o  abalo 
psicológico já existente, mormente no caso dos autos, em que o 
apelante estava acometido de câncer de próstata. Nessa linha, 
trilham os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO 
DE  SAÚDE.  NEOPLASIA  MALIGNA.  TRATAMENTO  . 
COBERTURA.  NEGATIVA.  DANO  MORAL.  CABIMENTO. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E 
PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da 
jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura 
pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a 
sua  situação  de  aflição  psicológica  e  de  angústia  no  espírito" 
(REsp  657717/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJ 
12/12/2005).  2. O valor fixado a título de indenização por dano 
moral,  atende  aos  princípios  da  proporcionalidade  e 
razoabilidade,  encontrando-se  dentro  dos  parâmetros 
reconhecidos  pelo  STJ.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (STJ  -  AgRg no AREsp:  418277  SP 2013/0351207-0, 
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 
05/11/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
11/11/2013)



AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  - 
DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS 
EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA FINANCEIRA 
PELA  OPERADORA  DE  PLANO  DE  SAÚDE  -  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO, 
RECONHECIDO  O  DANO  MORAL  E  ARBITRADA  A 
INDENIZAÇÃO  CORRESPONDENTE.  INSURGÊNCIA  DA 
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do 
STJ  é  no sentido de  que 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.  2.  Agravo regimental  desprovido. (STJ  -  AgRg no 
REsp:  1444176  MG  2014/0068084-0,  Relator:  Ministro  MARCO 
BUZZI, Data de Julgamento: 22/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 30/05/2014)

“A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é 
causa  de  danos  morais,  pois  agrava  a  sua  situação  de  aflição 
psicológica e de angústia no espírito. Precedentes.” (STJ - AgRg 
no Ag 845103 / SP - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA -  Órgão  Julgador  T3  -  TERCEIRA TURMA -  Data  do 
Julgamento 17/04/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2012) 

Por tal razão, está configurado o dever de indenizar, devendo o 
quantum indenizatório ser arbitrado em montante que atenda 
perfeitamente as peculiaridades do caso.

Atento  a  tais  preceitos  e  aos  parâmetros  utilizados  pela  4ª 
Câmara Cível  da Corte,  observo que o valor de R$ 10.000,00 
(dez  mil  reais)  atende  a  critérios  de  razoabilidade  e 
proporcionalidade,  considerando-se  a  gravidade  do  mal  que 
afligia o paciente, ora apelante, e o poder econômico-financeiro 
da  parte  demandada,  sem  que,  por  outro  lado,  favoreça  o 
enriquecimento sem causa.

A esse respeito, assim já decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO 544  DO 
CPC)-  DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E 
MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE 
COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO - 
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 
RECLAMO  DA  OPERADORA  DE  PLANO  DE  SAÚDE  E 



CONHECENDO DO AGRAVO DA CONSUMIDORA PARA 
DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL, 
RECONHECIDO  O  DANO  MORAL  E  ARBITRADA  A 
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE.  INSURGÊNCIA DA 
FORNECEDORA  DE  SERVIÇO.  1.  Recusa  indevida,  pela 
operadora  de  plano  de  saúde,  da  cobertura  financeira  do 
tratamento médico do beneficiário (radioterapia).  Ainda que 
admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas 
dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 
permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o 
preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio 
dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 
tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de 
internação  hospitalar.  Precedentes.  Aplicação  da  Súmula 
83/STJ.  2.  A  jurisprudência  do  STJ  é  no  sentido  de  que  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.  3. 
Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano 
moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 
10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as 
peculiaridades do caso em apreço, nos termos da orientação 
jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido, 
com  aplicação  de  multa.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  192612  RS 
2012/0128066-5,  Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI,  Data  de 
Julgamento:  20/03/2014,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 31/03/2014)

A par de tais considerações, e com fulcro no art. 557, § 1º A do 
CPC, dou provimento ao recurso, a fim de que o valor fixado a 
título de indenização por danos morais seja majorado para R$ 
10.000,00 (dez mil reais).”

A decisão, bem se vê, não padece de nenhum vício que autorize 
a oposição dos embargos de declaração. O embargante pretende, apenas, rediscutir a 
matéria julgada anteriormente, até porque os fundamentos apresentados na decisão 
monocrática são suficientes para embasar a decisão.

Insta destacar,  por oportuno e pertinente,  que apenas a parte 
autora, ora embargada, interpôs apelação, visando tão somente à majoração do valor 



fixado a título de indenização por dano moral, razão pela qual despiciendo qualquer 
pronunciamento acerca da legalidade, ou não, da exclusão da cobertura relativa ao 
procedimento  pleiteado  pelo  ora  recorrido,  uma vez  que,  à  exceção  do  valor  da 
indenização, todos os demais capítulos da sentença transitaram em julgado.

Portanto, entendo que os embargos devem ser rejeitados, pois 
não  buscam  sanar  quaisquer  vícios  existentes  no  acórdão,  mas  simplesmente 
rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

Ora, se a decisão enveredou por uma interpretação equivocada 
ou  que  contraria  os  argumentos  do  recorrente,  não  há  que  se  falar  em 
omissão/contradição/obscuridade, nem tampouco, em acolhimento dos embargos. 

Sobre  o  tema,  o  STJ  já  decidiu  que  “constatado  que  a 
insurgência  da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do 
acórdão impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a 
rejeição dos aclaratórios.”1

No mesmo sentido:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS 
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE 
DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A 
NATUREZA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DIREITO À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos  de  declaração,  cujos  pressupostos  estão 
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a 
eliminar  contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a 
respeito  de  questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o 
desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como 
prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria 
já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos 
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a 
função integrativa dos embargos declaratórios. 4.  Embargos 
de declaração rejeitados.”2

Pois bem. Se o entendimento exarado na decisão monocrática 
contraria o interesse da parte, não são os embargos de declaração o meio hábil para 
alterar o resultado do julgamento. 

Como bem assentou o Ministro Luiz Fux,  “o inconformismo, 
que  tem  como  real  escopo  a  pretensão  de  reformar  o  decisum,  não  há  como 
prosperar,  porquanto  inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição, 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010



obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.3

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
uma  matéria,  até  porque  a  decisão  atacada  foi  devidamente  analisada  e 
fundamentada.

Ante  o  exposto,  creio  que  os  aclaratórios  têm  a  única  e 
específica função de rediscutir a matéria,  razão pela qual  entendo que devem ser 
rejeitados. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
         Juiz Convocado

3 STJ - EDcl no REsp 1133769 / RN – Rel. Min. Luiz Fux – S1 - DJe 01/07/2010. 


