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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0124711-36.2012.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: ESMALE – Assistência Internacional da Saúde Ltda.
ADVOGADO: José Areias Bulhões e outros.
EMBARGADO: Ana Marcela Jordão Pereira.
ADVOGADO: Morgana Raposo Pereira e outra.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.  ACÓRDÃO 
QUE  REFORMOU  A  SENTENÇA  PARA  JULGAR  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  A  PRETENSÃO  AUTORAL  E  RECONHECER  A 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.  Os  Embargos  de  Declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistentes  omissão  e 
contradição,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e 
coerentemente decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a  decisão de  forma clara  e  suficiente,  não está  o  magistrado 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível  n.º  0124711-36.2012.815.0011,  em que figuram 
como  Embargante  ESMALE  –  Assistência  Internacional  da  Saúde  Ltda. e 
Embargada Ana Marcela Jordão Pereira.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

ESMALE – Assistência Internacional da Saúde Ltda. opôs Embargos de 
Declaração contra o Acórdão de f. 155/156-v, que deu provimento parcial ao Apelo 
por ela interposto, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Campina Grande, que julgou procedente o pedido, f. 109/114, nos autos 
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais ajuizada por Ana 
Marcela  Jordão  Pereira em  desfavor  da  Embargante, para  afastar  apenas  a 
condenação da Promovida ao pagamento da indenização por dano moral e fixar em 
seiscentos  reais  os  honorários  sucumbenciais,  reconhecendo  a  sucumbência 
recíproca.



Em suas razões  recursais,  f.  158/165,  alegou a ocorrência  de omissão no 
Acórdão,  ao  deixar  de  condenar  a  Autora  a  lhe  ressarcir  os  custos  relativos  ao 
procedimento cirúrgico pleiteado, e de contradição, ao reconhecer a sucumbência 
recíproca,  quando,  na  verdade,  deveria  ser  suportada  exclusivamente  pela 
Promovente.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  sejam corrigidos  os 
supostos defeitos apontados.

Nas  contrarrazões,  f.  169/173,  a  Embargada  sustentou  a  ausência  dos 
requisitos necessários à oposição de Embargos Declaratórios,  pugnando, ao final, 
por sua rejeição.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente do alegado pela Embargante, não houve omissão e contradição 
no Acórdão embargado, uma vez que a Sentença condenou o Promovido a realizar o 
procedimento cirúrgico e a pagar à Promovente indenização por danos morais em 
razão da alegada recusa em realizá-lo, e, ao dar provimento parcial à Apelação, foi 
afastada  apenas  a  condenação  ao  pagamento  indenizatório,  permanecendo  a 
obrigação de fazer, como se observa no seguinte excerto, f. 156:

Mesmo considerando a negativa, tratando-se de procedimento médico em que não 
há  urgência  ou  emergência,  não  se  justifica  a  condenação  em  danos  morais, 
porquanto a recusa nesses casos não caracteriza abalo moral indenizável, conforme 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios.
[...]

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  rejeitada  a  preliminar  de  violação  ao 
princípio  da  dialeticidade,  dou-lhe  provimento  parcial  para  afastar  a 
condenação da Apelante ao pagamento da indenização por dano moral, e em 
razão da sucumbência recíproca, condenar as Partes ao pagamento das custas 
processuais pro rata, a teor do art. 21, do CPC, compensando-se entre eles os 
honorários advocatícios que fixo em seiscentos reais, nos termos do art. 20, § 3º, 
do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à Autora/Apelada, nos termos 
do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Segundo a legislação processual civil em vigor1,  há sucumbência recíproca 
quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, que é a hipótese dos autos.

Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal2.

1 Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

2 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 



Posto isso,  considerando que a alegada contradição foi arguida apenas 
para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito os Embargos de Declaração.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por  
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos 
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente 
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.  
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


