
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.GAB.  DESEMBARGADORDESEMBARGADOR  LEANDROLEANDRO  DOSDOS  SANTOSSANTOS

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2012680-04.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
EMBARGANTE : Município de João Pessoa, representado por seu Procurador
PROCURADOR : Adelmar de Azevedo Regis
EMBARGADO : Valdir Alves Batista
ADVOGADO : Rafael Lopes de Oliveira

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  TRATAMENTO  CIRÚRGICO.
TUTELA CONCEDIDA.  DECISÃO JUDICIAL NÃO
SUJEITA  A  ÓBICES  ADMINISTRATIVOS.
POSSIBILIDADE  DE  BLOQUEIO  DE  VERBAS
PÚBLICAS. ALEGAÇÃO  DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO ASSUNTO.
MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.

-  Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de
esclarecer pontos omissos, obscuros ou
contraditórios existentes na decisão, não servindo
para reexame de matéria decidida.

- De fato, o procedimento de bloqueio de valores do
erário  não  é  regra  nem  questão  de  direito,  mas
exceção  condicionada  à  demonstração  inequívoca
da urgente necessidade de acesso ao procedimento
ou medicamento,  cuja  ausência  possa colocar  em
risco  grave  a  saúde  do  cidadão.  É  justamente  a
hipótese dos autos, em que o Agravado juntou prova
suficiente  e  inequívoca  de  sua  doença  e  da
consequente  necessidade de utilização  da  cirurgia
requisitada através dos Laudos Médicos encartados
às fls. 91/95.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, , nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento denos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.137.fl.137.
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RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 131/133) interpostos

pelo  Município de João Pessoa, visando sanar omissão no Acórdão de fls.

124/121,  em que sustenta que a decisão não foi precedida de intimação do

Agravante para se manifestar sobre o pedido de sequestro, donde resultou em

ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

535 do CPC e prestam-se, tão somente, para expungir do julgado, omissão,

contradição e obscuridade. 

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

In casu, o inconformismo do Recorrente é no sentido de que o

Acórdão proferido não se pronunciou acerca da necessidade de intimação do

Agravante para se manifestar sobre o pedido de sequestro, donde resultou em

ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. De fato, o procedimento de bloqueio de valores do

erário  não  é  regra  nem  questão  de  direito,  mas  exceção  condicionada  à

demonstração inequívoca da urgente necessidade de acesso ao procedimento

ou  medicamento,  cuja  ausência  possa  colocar  em risco  grave  a  saúde  do

cidadão. É justamente a hipótese dos autos, em que o Agravado juntou prova

suficiente  e  inequívoca  de  sua  doença  e  da  consequente  necessidade  de

utilização da cirurgia requisitada através dos Laudos Médicos encartados às fls.

91/95.

Nesse sentido, cito precedentes:
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ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ARTS.  461,  §
5º,  E  461-A  DO  CPC.  BLOQUEIO  DE  VALORES.
POSSIBILIDADE.
1. É possível o bloqueio de verbas públicas e a fixação de
multa  (astreintes)  para  garantir  o  fornecimento  de
medicamentos  pelo  Estado.
2.  Recurso  especial  provido.
(REsp  1058836/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008,
DJe  01/09/2008)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO
DE  FÁRMACOS.  AGRAVO  RETIDO.
DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 523 DO CPC.
NÃO  CONHECIMENTO.  Pleito  de  suspensão  do
processo ante a execução provisória de sentença coletiva
com efeito erga omnes. Descabimento. "A existência de
ação  civil  pública  ajuizada  pelo  ministério  público  não
impede  o  ajuizamento  da  ação  individual  com  idêntico
objeto" (AGRG no AI n. 1.400.928/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 6-12-2011). Sequestro de verbas públicas
para  garantir  o  cumprimento  da  ordem  judicial.
Possibilidade. Recurso  de  apelação  desprovido.  "É
possível a imposição do bloqueio e/ou sequestro de
verbas  públicas  para  garantir  o  fornecimento  de
medicamentos pelo Estado (genericamente falando) a
portador  de  doença  grave,  como  medida  executiva
(coercitiva) para a efetivação da tutela, ainda que em
caráter  excepcional,  eis  que o legislador  deixou ao
arbítrio do juiz a escolha das medidas que melhor se
harmonizem às peculiaridades de cada caso concreto
(CPC,  art.  461,  §  5º).  Portanto,  em  caso  de
comprovada  urgência,  é  possível  a  aquisição,
mediante  sequestro  de  verba  pública,  de
medicamento necessário à manutenção da saúde de
pessoa  carente  de  recursos  para  adquiri-lo,  sendo
inaplicável  o  regime  especial  dos  precatórios  (CF,  art.
100),  utilizado  nas  hipóteses  de  execução  de
condenações judiciais contra a Fazenda Pública, pois, na
espécie, deve ser privilegiada a proteção ao direito à vida
e à saúde do paciente" (AI n. 2012.030957-2, de Lauro
Müller,  Rel.  Des.  Jaime  Ramos,  j.  27-9-2012).
Indisponibilidade do direito à saúde. Obrigação não ilidida
pelos argumentos de ausência de previsão orçamentária
específica  e  de  ofensa  ao  princípio  constitucional  da
separação dos poderes. Reexame necessário. Sentença
mantida. (TJSC; AC 2012.063727-5; Rio do Sul; Primeira
Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz  de
Borba; DJSC 07/12/2012; Pág. 222) (negritei)

Como não poderia deixar de ser, a decisão embargada

examinou, com minúcia e coerência, as questões levantadas, não havendo que

se falar em omissão. Tampouco, o Acórdão está obrigado a detalhar o
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julgamento para contentar o anseio da parte, conforme já decidiu o Superior

Tribunal de Justiça, nos arestos a seguir colacionados:

“Os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para
que se adeque a decisão ao entendimento do
Embargante.”  (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067) 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se
improcedentes os Embargos Declaratórios em que as
questões levantadas traduzem inconformismo com o teor
da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias
já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou
obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Embargos de
Declaração rejeitados.”  (STJ –  EEDAGA 585.172, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T, DJ 01.07.2005, p. 373)

Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em

que, em  vez  de  reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da

omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, pretende

rediscutir questão clara e amplamente decidida.

Os  Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação

aleatória de omissão,  sem a sua demonstração específica e concreta, não

possui o condão de justificar a interposição dos Aclaratórios.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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