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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE
TUTELA ANTECIPADA C/C  DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SENTENÇA
MANTIDA  NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.
INCONFORMISMO DA APELANTE. SUSCITAÇÃO
DE  OMISSÕES  NO  JULGAMENTO  COLEGIADO.
INOCORRÊNCIA.  TESES  DEVIDAMENTE
REBATIDAS.  PREQUESTIONAMENTO.
PREJUDICIALIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
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quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
200/209, opostos por UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
contra o  acórdão de fls. 187/198, por meio do qual se  negou provimento ao apelo
interposto pela nominada recorrente,  nos autos Ação de Obrigação de Fazer com
Pedido de Tutela Antecipada c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual,
proposta por José Márcio Leal Montenegro.

Em suas razões,  a  recorrente alega a existência de
omissão  no  julgado,  quando  não  se  atentou  para  as  determinações  do  Recurso
Especial nº 1.568.244/RJ, submetido a ritualística dos recursos repetitivos perante o
Superior Tribunal de Justiça, pois, não seria o caso de anular a cláusula modificativa
de  valor  em  decorrência  de  mudança  de  faixa  etária,  mas  de  aferi-la  no  caso
concreto, amoldando-se ao julgado paradigma, para penas reduzir o percentual, a
título  de  exemplo.  Pugna,  então,  pela  aplicação  de  efeitos  modificativos  e
prequestionamento da matéria, e que se “reconheça a omissão apontada, quando o
entendimento  do  STJ  (repetitivo)  quanto  à  apreciação  do  fundamento  das
contrarrazões relacionado à legalidade do reajuste, ou eventualmente, pela redução
do percentual, aplicado a título de reajuste por faixa etária, e não sua nulidade, bem
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como os fundamentos do REsp 1568244, não devendo prosperar, assim, o pedido do
embargado acerca da nulidade do reajuste por faixa etária”, fl. 209. 

Sem  contrarrazões,  em  virtude  de  sua
desnecessidade.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo certo que os embargos de declaração se
prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer
decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição,  omissão,  ou  para  fins  de
correção de erro material.

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  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  característica  de  mera  revisão  do
julgado.

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.

Na  hipótese  vertente,  sem  grandes  delongas,
percebe-se  que  a  parte  embargante  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira
infundada, pois, analisando o  decisum, verifica-se  a pertinente e detida abordagem
acerca da nulidade de cláusula contratual em virtude da mudança de faixa etária,
configurando o intento de rediscutir a questão através de via inidônea.
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Razão não lhe assiste.

Em  primeiro  lugar,  deve-se  registrar  que  os
embargos de declaração não servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação
do decisório,  reexaminar as matérias já apreciadas, ou ainda  explicitar dispositivos
legais, como requer o embargante, quando já tenha encontrado fundamentos outros
suficientes para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas. 

De  outra  senda,  com  fundamento  no  direito
consumerista, por ocasião do julgamento, o relator enfrentou a questão abordada,
utilizando o paradigma inserto no Recurso Especial nº 1.568.244/RJ, como demonstra
o elucidativo trecho abaixo reproduzido do decisum, fls. 194/195:

(…) Assim, nada obstante, em via de princípio, seja
válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde
em razão da mudança de faixa etária do beneficiário,
eis  que,  com  o  aumento da  idade,  presume-se  o
incremento do risco, na hipótese, a empresa apelante
não demonstrou que o aumento firmado se justifica
atuarialmente, de modo a não afrontar as diretrizes
legais  protetivas  à  parte  consumidora
hipossuficiente.
Digo  isso  porque,  ao  compulsar  os  autos,  e,
especificamente,  o  contrato  coletivo  em  que  o
recorrido se insere, sobre o reajuste de faixa etária,
consta  na  cláusula  nº  10,  item 1.4,  fl.  55:  “Para  os
usuários que contem mais de 60 (sessenta) anos de
idade,  ou  que  venham  a  completar  está  idade  no
curso  do  contrato,  o  valor  da  mensalidade  será
devido em dobro”.
Dessa  forma,  entendo  pela  configuração  da
abusividade  do  reajuste  efetuado,  pela  UNIMED
João  Pessoa  -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico
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Ltda, na mensalidade do plano de saúde do autor, ou
seja, passando de R$ 310,16 (trezentos e dez reais e
dezesseis centavos),  em 08/02/2013,  para  R$ 672,52
(seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos),  em 08/06/2013, conforme documentos de
fls.  17/18.  Considerando,  por  conseguinte,  que  o
segurado fez aniversário em 05/05/1953, ou seja, após
completar sessenta anos de idade.
Destarte, como bem pontuou o Magistrado à fl. 139,
deve  ser  declarada  nula  a  predita  cláusula,  em
virtude de sua ilegalidade:
Deste  modo,  uma  vez  verificado  que  o  aumento
imposto  é  superior  ao  patamar  de  200%  e  está
pautado, exclusivamente, na mudança de faixa etária
do  consumidor,  mostra-se  abusiva  a  cláusula
contratual que serviu de suporte para o acréscimo.

Nessa  ordem  de  pensamento,  o  acórdão  discutido
não maculou o teor do referido  Recurso Especial nº 1.568.244/RJ, pois este, em sua
redação, não proibiu a nulidade da cláusula considerada abusiva. É dizer, que, diante
do caso concreto, ordenou o seguinte, no item 10:

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste  de  mensalidade  de  plano  de  saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária  do  beneficiário  é  válido  desde  que  (i)  haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea,  onerem  excessivamente  o  consumidor  ou
discriminem o idoso.
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O  prequestionamento,  por  seu  turno,  requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil. 

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL.  OMISSÕES  INEXISTENTES.  PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165).

Sendo  assim,  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.
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Ante  o  exposto, REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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