
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003589-95.2015.815.2001
ORIGEM: Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
1º EMBARGANTE:  Georgette Fiquene de Gouveia  (Adv. Ivana Ludmilla Villar Maia -
OAB/PB 10.466)
2º  EMBARGANTE:  Caixa  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  da  Fundação
Nacional  de  Saúde  -  CAPESESP (Adv.  Wladimir  Araújo  Moura  Vilarim  –  OAB/PB
14.923-B)
EMBARGADOS: Os mesmos 

1º  EMBARGOS.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMOS  INICIAIS  E  ÍNDICE  DE
ATUALIZAÇÃO.  OMISSÃO.  CONFIGURAÇÃO.  ERROS
MATERIAIS.  VÍCIOS  SANADOS.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS. 

- Sendo determinado a restituição de valor pago a maior, deve
incidir  os  juros  de  mora  e  correção  monetária,  com  os
respectivos  termos iniciais  e  os  seus  índices,  razão  pela  qual
acolho os embargos, com efeitos meramente integrativos, para
sanar tal vício.

2º EMBARGOS. OPOSIÇÃO PELA CAPESESP. INEXISTÊNCIA
DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  E  CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.
“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.

-  “Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um,
os  argumentos  apresentados  pela  parte  quando  já  encontrou
fundamento  suficiente  para  decidir  a  controvérsia.  (EDcl  no
AgRg  no  AREsp 195.246/BA,  Rel.  Min.  Napoleão  nunes  maia
filho, julgado em 17/12/2013, dje 04/02/2014).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  os  embargos  opostos  pela
autora  e  rejeitar  os  manejados  pela  CAPESESP,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 628.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos,  respectivamente,
por Georgette Fiquene de Gouveia e Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores
da Fundação Nacional  de Saúde - CAPESESP, contra acórdão (fls.  589/592) que deu
provimento parcial ao recurso apelatório, para considerar o reajuste da mensalidade do
plano de saúde abusivo, limitando-se o valor do aumento em até 30% (trinta por cento),
devendo ser feito por meio de cálculo atuariais. 

Inconformado com o provimento in questo, a primeira embargante,
Georgette Fiquene de Gouveia, opôs recurso de integração, prequestionando a matéria e
alegando omissão no julgado no que se refere à fixação dos juros e correção monetária,
incluindo-se o marco inicial para a  devolução dos valores pagos a maior, a título de
mensalidade do plano de saúde. 

Destaca  ainda  erro  material  em  parte  da  ementa  do  julgado  e
quanto  ao  percentual,  por extenso,  dos  honorários  advocatícios,  arbitrados na parte
final do  decisum.  Por derradeiro, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando as
supostas irregularidades apontadas.

Por  sua  vez,  a  CAPESESP  opôs  embargos  declaratórios,
destacando que os planos de autogestão são peculiares e que não se aplica a norma
consumerista  in casu. Afirma também omissão no julgado por não ter sido enfrentado
alguns dispositivos da Lei Federal n. 9.961/00, assim como aponta que determinados
princípios constitucionais não foram considerados. 

Em sede de contrarrazões, a CAPESESP defende que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA e juros de mora no importe de 1% (um
por cento) ao mês. Quanto ao marco da restituição dos valores pagos a maior, afirma
deve ser do efetivo desembolso (fls. 611/612). 

A autora ao apresentar contrarrazões alega que os embargos da



parte demandada visa somente à discussão da matéria, devendo serem rejeitados.
 
É o relatório.

VOTO OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA 

Os  primeiros  embargos  devem  ser  acolhidos,  com  efeitos
integrativos, eis que realmente omisso o acórdão quanto ao tema ventilado.

Compulsando os autos, vê-se que foi dado provimento parcial ao
apelo da autora, para o fim de julgar procedente em parte o pleito inicial, reajustando a
mensalidade do plano de saúde e limitando o valor do aumento em até 30% (trinta por
cento),  a  ser  realizado  por  meio  de  cálculos  atuariais,  além  de  ter  determinado  o
indébito na forma simples.

Pois bem. Ao ser considerado abusivo o aumento da mensalidade
na ordem de 140,15%, foi reduzido o valor do reajuste para até 30%, a ser realizado por
meio de cálculos atuarias, o que permite a restituição do valor pago a maior. Todavia,
não foram arbitrados os juros de mora e correção monetária sobre o valor a restituir,
configurando, assim, a omissão ventilada nos embargos. 

A esse respeito e visando sanar tal vício de integração, os valores
pagos a maior devem ser restituído de forma simples, incidindo os juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação (art. 405 CC2) e correção monetária, pelo INPC, a contar do
efetivo prejuízo, no caso a data do desembolso, nos moldes da Súmula n. 43 do STJ3.

Com  relação  à  expressão  “Danos  Morais.  Não
Configurados.”constante apenas da ementa propriamente dita (fl. 589), trata-se de mero
erro  material,  devendo,  assim,  ser  desconsiderada,  tendo  em  vista  que  em  nada
interfere  o  julgado,  sobretudo  porquanto  tal  matéria  não  foi  alvo  de  discussão  na
presente demanda. 

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, foi determinado
no  acórdão  a  sua  readequação,  nos  termos  dos  artigos  85  e  86  do  CPC,  a  serem
custeados pelas partes autora e ré na proporção de 50%. Todavia,  ao ser redigido o
percentual,  por extenso,  constou “sessenta  por  cento”,  configurando,  assim,  erro  de
ordem material, o que se observância inclusive por meio de simples cálculo aritmético,
restando, pois, retificado tal equívoco.

Assim, acolho os embargos, com efeitos integrativos, para, sobre
o valor a ser restituído, incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405
CC) e correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, no caso a data do
desembolso,  nos  termos da  Súmula  n.  43  do  STJ,  bem como para  sanar  os  erros
materiais acima especificados. 

2 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
3 STJ - Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.



VOTO, ORA, OS EMBARGOS DA PARTE RÉ 

Os embargos opostos pela CAPESESP devem ser rejeitados, pois
visa  rediscussão  da  matéria,  o  que  é  inadmissível  na  via  estreita  dos  presentes
aclaratórios. 

Imperioso registrar, nesse particular, a ausência de qualquer vício
capaz  de  desafiar  o  recurso  de  integração  da  demanda,  sobretudo  porquanto  o
magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto das arguições ventiladas pelas
partes,  devendo,  sim,  ater-se  às  indispensáveis  à  solução  do  litígio,  conforme
entendimento firmado no STJ (REsp 1065913/CE), o que de fato ocorre nos presentes
autos, com base no convencimento motivado do julgador, ao fundamentar as razões
pelas quais o recurso apelatório deveria ser provido em parte. 

Referendando, destarte, a inviabilidade de reexame do julgado por
insatisfação da parte, emerge a seguinte ementa da Jurisprudência pátria, infra:

“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.”
(STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha
T4 – Dj 08/03/2010)

Assim,  arremato  que,  se  a  decisão  envereda  por  interpretação
equivocada ou que contraria os argumentos da insurgente, não há se falar em omissão,
contradição ou obscuridade.

Sobre o tema, o STJ 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.”(STJ - EDcl MS 13692 – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – 15/09/09).

Nesses termos,  rejeitos os embargos declaratórios opostos pela
CAPESESP.

Diante  de  todo  o  exposto  e  visando  melhor  sistematizar  o



dispositivo do julgado, rejeito os embargos de declaração opostos pela CAPESESP e,
quanto  aos  embargos  da  autora,  acolho-os  parcialmente,  com  efeitos  meramente
integrativos, para, sobre o valor a ser restituído, incidir juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo
prejuízo, no caso a data do desembolso, nos moldes da Súmula n. 43 do STJ, bem
como para sanar os erros materiais acima especificados. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  acolher os embargos opostos
pela autora e rejeitar os manejados pela CAPESESP, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


