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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  NO  JULGADO,  BEM  COMO
PREQUESTIONAMENTO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  INOCORRÊNCIA  DO  VÍCIO.
ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODA MATÉRIA POSTA SOB
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 884 DO
CC/02. REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração prestam-se para  aperfeiçoar a
decisão judicial eivada de obscuridade, contradição interna
ou  omissão,  não  sendo  possível  a  mera  rediscutição  da
matéria já apreciada. 

Restando  evidente  a  apreciação  da  matéria  que  o
embargante entende omissa,  inexistindo a falha apontada,
desacolhem-se os embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, CONHECER, PORÉM REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos  pelo  Estado da
Paraíba contra os termos do Acórdão de fls. 121/128 que negou provimento ao
Agravo Interno interposto pelo embargante. 

O  recorrente,  em  suas razões (fls.130/133),  pugna  pela
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manifestação expressa sobre o artigo 196 da CRFB, “a fim de que se viabilize a
futura interposição de recurso extraordinário e especial” (fl. 132).

Nesse contexto, requer que sejam acolhidos os Embargos.

VOTO

Em  consonância  com  o  estatuído  no  art.  535  do  CPC,  os
embargos de declaração somente são cabíveis quando o acórdão for eivado de
obscuridade, contradição ou omissão,  de modo que se trata de recurso que
visa, primordialmente, o aperfeiçoamento das decisões judiciais. 

Analisando o aresto embargado, observo que foram examinadas
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia exposta nos autos,
assentando-se, sobre o tema, o seguinte (fl. 121/123):

MÉRITO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE
PRODUTO  MEDICAMENTOSO  PARA  TRATAMENTO  DE
SAÚDE – PROVISÃO CONTÍNUA E GRATUITA – DIREITO À
VIDA E À SAÚDE – ÔNUS DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO
ART.  196  DA CF  –   OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUTONOMIA ENTRE
OS  PODERES  MANTIDA  À  LUZ  DA  CF  –  NEGADO
SEGUIMENTO AO APELO – ART.  557,  CAPUT DO CPC –
POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO
POR  GENÉRICO  OU  SIMILAR  QUE  POSSUA
INTERCAMBIALIDADE  –  RENOVAÇÃO  DA PRESCRIÇÃO
MÉDICA A CADA PERÍODO DE 6 MESES – ART. 557, §1º-A,
DO  CPC  – PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

- É dever do Poder Público o fornecimento de medicamento
de modo contínuo e gratuito aos portadores de enfermidade,
nos termos do art. 196 da Carta Magna.

[…]

Assim, compreendendo ser função do Estado garantir a
saúde  de  todos  e,  restando  satisfatoriamente
comprovada nos  autos  a  indispensabilidade  do
tratamento, em  face  da  ausência  de  condições
financeiras em adquiri-lo, é incumbência do ente público
fornecê-lo. 

Além do mais, o postulado requerido encontra respaldo
legal,  ante o que dispõe o artigo 196 da Carta Magna
Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
(grifo nosso)
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Como se pode observar,  a matéria que o embargante entende
omissa  (aplicação  do  art.  196  da  Constituição  Federal)  foi  apreciada  no
acórdão, inexistindo, portanto, a falha apontada.

É  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões  constitucionais
(artigo  93,  IX)  e  legais  (art. 489  do  CPC/2015),  deve  fundamentar  suas
decisões.  Contudo,  fundamentar  não  significa  rebater,  um  a  um,  todos  os
argumentos levantados pela parte. Fundamentar consiste em expor, de forma
clara  e  circunstanciada,  os  motivos  determinantes  e  suficientes  para  as
conclusões inseridas na decisão. 

Desse modo,  não merece qualquer  reparo a decisão recorrida,
porque dotada de todos os atributos necessários à sua perfeita compreensão,
de modo que impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

Por  outro  lado,  vale  destacar  que  não  há,  nesta  seara,
oportunidade para a rediscussão questões já analisadas no mérito do Acórdão
embargado, a não ser em situações excepcionais (decisões teratológicas, por
exemplo), nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ: 

É  incabível,  nos  declaratórios,  rever  a  decisão  anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em  consequência, do resultado final. Nesse
caso,  há alteração substancial  do julgado,  o  que foge ao
disposto no art.  535 e  incisos  do CPC.  Recurso especial
conhecido em parte e assim provido.[RSTJ 30/412] 

Não difere a posição do STF: 

Não  se  justifica,  sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização  com  o  propósito  de  questionar  a  correção  do
julgado em obter, em correspondência, a desconstituição do
ato decisório. [RTJ 154/223 e 155/964]

Assim,  não  merecem  provimento os  embargos  de  declaração
opostos  pela  Edilidade,  uma  vez  que,  ausente  qualquer  vício  passível  de
correção, não há espaço para reanálise da controvérsia já decidida. 

Por tais razões, em virtude de não haver no acórdão qualquer
omissão  a  ser  sanada,  e  não  sendo  o  caso  de  reexame  das  questões  já
apreciadas, REJEITO os presentes Embargos Declaratórios.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
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Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06
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