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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.0003336-68.2012.815.0011
RELATOR :  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda
ADVOGADO                 : Giovanni Dantas de Medeiros
EMBARGADO : Sansão de Queiroz Raia
ADVOGADO : Gustavo Guedes Targino

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos
declaratórios  –  Omissão  –  Análise –
Acolhimento sem efeitos infringentes.

-  Os embargos declaratórios têm por escopo
solicitar  do  julgador  que  esclareça
obscuridade,  elimine  contradições  ou  supra
omissões, acaso existentes na decisão, e não
para  adequar  a  sentença  ou  o  acórdão  ao
entendimento do embargante.

- Constatada a omissão apontada no acórdão,
impõe-se supri-la. Contudo, a reparação não
implica mutação do desfecho dado ao acórdão
embargado,  ante  a  inalterabilidade  do
entendimento ali manifestado. 

- Em  sede  de  embargos  de  declaração,  o
apontamento  da  contradição,  omissão  ou
obscuridade no “decisum” é pressuposto para
que o recurso seja acolhido.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
de  embargos  de  declaração  em  que  figuram  como  partes  as  acima
mencionadas.
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A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os embargos
declaratórios   sem  efeito  modificativo,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 224.

R E L A T Ó R I O

A UNIMED  CAMPINA  GRANDE  –
COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO  LTDA interpôs  os  presentes
embargos de declaração contra os termos do acórdão de fls. 171/193, do então
relator Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir este signatário, o
qual  rejeitou  as  preliminares,  e  no  mérito,  negou  provimento  ao  recurso
apelatório, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

A embargante aduziu que não foi examinado
no referido acórdão, conforme requerido no recurso apelatório, se as custas do
processo  devem  incidir  sobre  o  valor  dado  à  causa  ou  sobre  o  valor  da
condenação,  pois essa questão não foi  decidida pela sentença,  bem como a
respeito  da  aplicação  do  quantum pelo  IGP-M,  uma vez  que o  Código  Civil
manda aplicar a taxa Selic. Asseverou, ainda, que os juros de mora a partir da
citação viola o art.  396 do Código Civil.  Afirmou que a Unimed de Campina
Grande não tem nenhuma relação de subordinação administrativa ou de outra
espécie  com qualquer outra Unimed.

Dessa forma,  pugnou pelo  processamento e
acolhimento  dos  presentes  embargos  de  declaração  para  sanar   e  resolver
questões relevantes pendentes.

Devidamente  intimada,  a  parte  embargada
apresentou contrarrazões às fls. 218/220.

                                                      É o que basta relatar.

     V O T O 

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago dos
presentes embargos, faz-se mister a digressão acerca de seus  pressupostos
de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art. 535 do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  de  Embargos  de  Declaração  é  cabível
quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade (dúvida), contradição ou
omissão. Veja-se:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I  -  houver  na  sentença  ou  no  acórdão  obscuridade  ou
contradição;
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II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.

Obscuridade é o defeito consistente na difícil
compreensão  do  texto  da  sentença.  A  dúvida  é  o  estado  de  incerteza  que
resulta  da  obscuridade.  A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina  pátria  não diverge da orientação
legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e ROSA
NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclareatório.  Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,
modificador ou infringente do julgado”. 

No caso “sub examine”, a embargante aduziu
que o acórdão foi  omisso, tendo em vista que não analisou se as custas do
processo  devem  incidir  sobre  o  valor  dado  à  causa  ou  sobre  o  valor  da
condenação, pois essa questão não foi  decidida pela sentença,  bem como a
respeito da aplicação da correção monetária  pelo IGP-M, uma vez que o Código
Civil  manda  aplicar  a  taxa  Selic.  Asseverou,  ainda,  que não foi  analisado  a
incidência de juros de mora, aduzindo que a fixação a partir da citação viola o
art. 396 do Código Civil.

Analisando os autos, verifica-se que de fato o
r. acórdão restou omisso em relação a tais matérias, a qual passo a apreciá-las.

De início, verifica-se que a r. sentença restou
assim disposta:

“Ante o exposto e  considerando o que dos autos  consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido, para:
a) declarar nulas as cláusulas que não cobrem os custos
com procedimentos  médicos  para  tratamento  do  mal  que
acometeu o autor, mantendo inalterado o contrato no mais;
b) condenar a ré a indenizar o autor na, forma do art. 14 do
CDC e dos arts. 186 e 927 do CC, por dano moral, no valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente
pelo IGP-M, desde a publicação desta sentença (Súmula 362
do  STJ),  acrescidos  de  juros  moratórios  a  1%  (um  por
cento) ao mês, contados da data da citação;

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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Condeno  a  empresa  promovida  ainda  a  arcar  com
honorários  de sucumbência e custas  do processo,  fixando
aquele  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação”

Dessa forma,  a respeito do requerimento do
embargante para suprir a omissão a fim de analisar  se as custas do processo
devem incidir  sobre  o valor  dado à causa ou sobre o valor  da condenação,
verifica-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 20, estabelece que:

“Art.  20.  A  sentença  condenará   o  vencido  a  pagar  ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios.  Essa verba honorária será devida,  também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§1º  –  O  juiz,  ao  decidir  qualquer  incidente  ou  recurso,
condenará nas despesas o vencido.
§ 2º – As despesas  abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária de
testemunha  remuneração do assistente técnico.
§ 3º – Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10%
(dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar da prestação do serviço;
1. a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu
serviço.
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação equitativa
do  juiz,  atendidas  as  normas  das  alíneas  a,b  e  c  do
parágrafo anterior”

Assim, resta claro que o CPC disciplina que
os  honorários  advocatícios  é  que  serão  fixados  com  base  no  valor  da
condenação,  no  caso  do  §  3º  ou  consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,
conforme estabelecido no § 4º. Em relação as custas do processo elas serão
pagas conforme Tabela de Custas de cada Tribunal  de Justiça,  devendo ser
emitida a guia de recolhimento no site do próprio Tribunal.

No tocante o índice de aplicação da correção
monetária, vê-se que o MM. Juiz condenou a ré “no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil  reais),  corrigidos  monetariamente  pelo  IGP-M”.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça já se manifestou no sentido de não existir qualquer ilegalidade na adoção
de tal índice. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL -  AÇÃO REVISIONAL -  COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADOÇÃO DO IGP-M
COMO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE -
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ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE  -   AGRAVO
IMPROVIDO.
(AgRg  no  AREsp  175.340/RJ,  Rel.  Ministro  MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
02/10/2012)

Em relação a fixação dos juros de mora, certo
é que em se tratando de relação contratual, incide desde a citação do devedor.
Dessa forma, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ALEGAÇÃO
GENÉRICA  DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO.
INTERRUPÇÃO  ILEGAL  DO  FORNECIMENTO.  danos
MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. valor razoável.
ÔNUS  DA  PROVA.  pretensão  de  reexame  de  prova.
SÚMULA  7/STJ.  TERMO  INICIAL  DOS  JUROS  DE
MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código
de Processo Civil,  sem explicitar  os  pontos  em que teria
sido  omisso  o  acórdão  recorrido,  atrai  a  aplicação  do
disposto na Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem decidiu, com base nas provas dos
autos,  que  ficou  configurado  dano  moral  reparável
decorrente  da  interrupção  indevida  do  fornecimento  de
energia elétrica; que é da agravante o ônus de demonstrar
excludentes do dever de indenizar, e que não logrou êxito
em comprovar.
3.  Insuscetível  de  revisão,  nesta  via  recursal,  o  referido
entendimento,  por  demandar  reapreciação  de  matéria
fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Quanto à fixação dos juros moratórios, em se tratando
de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo  dos  juros  de  mora  é  a  citação  do  devedor,
consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no AREsp 521.099/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/06/2014,
DJe 27/06/2014)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA.
DANOS  MORAIS.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N.
7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA.
TERMO INICIAL.
1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de
indenização por danos morais.
2.  Em  sede  de  recurso  especial,  a  revisão  do  quantum
indenizatório  fixado  pelo  Tribunal  de  origem a  título  de
danos  morais  apenas  é  viável  quando  o  valor  for
exorbitante ou irrisório.
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3. É inviável o reexame das questões fático-probatórias que
ensejaram  indenização  por  danos  morais.  Incidência  da
Súmula n. 7 do STJ.
4.  No  caso  de  ilícito  contratual,  os  juros  de  mora  são
devidos a partir da citação.
5. "A correção monetária do valor da indenização do dano
moral  incide  desde  a  data  do  arbitramento"  (Súmula  n.
362/STJ).
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 353.207/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
10/06/2014, DJe 20/06/2014)

Por  fim,  quanto  aos  demais   argumentos
lançados pelo embargante, vê-se que  têm como objetivo precípuo a reforma do
julgado,  para  que  se  produza  outro  de  acordo  com  o  seu  entendimento,
ocorrendo apenas a rediscussão da matéria.

Desse  modo,  malgrado  a  irresignação  do
insurreto,  o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e
motivado,  inexistindo  qualquer  obscuridade,  contradição  ou  omissão  a  ser
sanada,  sempre  ressaltando  o  fato  de  não  serem  os  embargos  de
declaração  servíveis  para  adequar  uma  decisão  ao  entendimento  do
embargante ou rediscutir matéria objeto de julgamento, como pretende o ora
embargante. Neste  contexto,  inserem-se  perfeitamente  as  seguintes
inteligências jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE.
CUMULAÇÃO  COM  REMUNERAÇÃO/PENSÃO  DE
DOIS CARGOS CIVIS DE PROFESSOR. ART. 29, "B", DA
LEI  3.765/60  (REDAÇÃO  VIGENTE  AO  TEMPO  DO
ÓBITO DO MILITAR). VEDAÇÃO EXPRESSA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Conforme  dispõe  o  art.  535  do  CPC,  os  embargos
declaratórios são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar  omisso,  contraditório  ou  obscuro,  bem  como
para sanar possível  erro material  existente na decisão,  o
que não ocorreu na espécie.
(...)
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  Resp  1263285/RJ,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 05/02/2013, DJe 14/02/2013)(sem grifos no original).

E:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
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REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  N.  182/STJ.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
art.  535,  I  e  II,  do  CPC.  No  caso  concreto,  inexiste
qualquer desses vícios, pois as questões levantadas apenas
traduzem  o  inconformismo  com  o  teor  da  decisão
embargada.
2.  Se  não superado o  juízo de admissibilidade  do recurso
especial, é inviável o exame do mérito recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  150.180/GO,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013)

Pelo  exposto,  ACOLHO os  embargos
declaratórios para sanar as omissões alegadas, mantendo a decisão inalterada
quanto aos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra
Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de julho de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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