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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.0036047-15.2008.815.2001
RELATOR  :Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir  o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADO      : João Victor Ribeiro Coutinho e outros
EMBARGADO   : Emilio Gilmar Farias Salvado de Lima
ADVOGADO    : Lusardo Alves de Vasconcelos e outro

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  –  Caráter  modificativo  –
Ausência  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão no corpo do aresto vergastado –
Rediscussão  da  matéria  objeto  do
julgamento - Inadmissibilidade – Rejeição.

 --  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.

—  A  pretensão  de  novo  julgamento  não
pode  ser  objeto  de  análise  em  sede  de
embargos  de  declaração,  visto  que  este
serve  unicamente  para  clarear,  eliminar
contradições,  dúvidas  e  omissões
existentes no julgado. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do   Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
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Embargos de Declaratórios, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO opostos  pela  UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, contra os termos do acórdão de fls.  278/287, o
qual deu provimento parcial ao apelo, para reduzir o valor indenizatório para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A  embargante  alegou  que  o  acórdão  fora
omisso por não exaurir na análise do art. 14 da Lei nº 8078/90, uma vez que
as  provas  dos  autos  demonstram  que  a  prestação  dos  serviços  da
embargante não fugiu aos riscos que razoavelmente se espera para o grave
caso posto em análise.

Dessa  forma,  requereu  o  conhecimento  e
provimento dos embargos, emprestando-lhe ainda efeitos modificativos para
julgar totalmente improcedente a ação proposta.

Ante a pretensão de empréstimo de efeito
modificativo,  foi  determinada  a  intimação  da  embargada  para,  querendo,
apresentar impugnação no prazo legal (fl. 294).

Devidamente  intimada,  o  embargado
apresentou  contrarrazões  às  fls.  296/297,  requerendo  a  rejeição  dos
embargos, sendo por fim aplicado multa a embargante de 1% (um por cento)
sobre o valor da condenação, na forma prevista pelo parágrafo único do art.
538 do CPC.

É o que basta a 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 dos  autos,  é  fácil  constatar  que
inexistiu  qualquer  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  o  que,  somente
ocorrendo,  poderia  dar  guarida  aos  embargos  de  declaração  opostos.  Em
outras palavras, e, por ser mais objetivo, não ocorreu qualquer equívoco de
interpretação no julgamento da decisão embargada. 

O  acórdão  foi  proferido  conforme  as
alegações  e  provas  existentes  nos  autos  e  suficientes  para  o  julgamento,
especificando  os  fundamentos  fático  jurídicos,  restando  devidamente
motivado.

Colhe-se  dos  autos  quanto  à  temática
deduzida que foi bem analisada quando do julgamento do recurso, consoante
pode ser constatado às fls. 278/287.

Na verdade, verifica-se que os argumentos
lançados pela embargante 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

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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declaração  servíveis  para  adequar  uma  decisão  ao  entendimento  do
embargante ou rediscutir matéria objeto de julgamento, como pretende a
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
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)

No  tocante  à  alegação  em  relação  a
omissão  quanto  a  ausência  de  exaurimento  de  análise  do  art.  14  da  Lei
8.078/90, certo é que , restou claramente disposto no acórdão que a situação
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era de responsabilidade objetiva do hospital, devendo responder o fornecedor
do serviço, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relacionados a sua prestação
de serviço. Ademais, ninguém vai realizar uma cirurgia e espera que poderá
contrair uma infecção hospitalar, o risco que se poderia esperar era ficar com
sequela  na  perna em decorrência  do acidente,  mas  não de  uma infecção
bacteriana.   Por  fim,  importante  ressaltar  foi  analisado  no  acórdão,  ora
embargado. Veja-se:

“No caso em comento,  vê-se que o autor realizou uma
cirurgia  no  Hospital  pertencente  a  promovida,  em
decorrência  de  acidente  automobilístico,  para  colocar
uma  placa  de  aço  fixada  ao  fêmur  com o  objetivo  de
consolidar  a  lesão,  recebendo  alta  em  04/10/2006.
Contudo, no  mesmo dia, ao chegar em casa, passou a
apresentar febre e dor na região da intervenção,  tendo
retornado ao hospital no dia seguinte. Após realização de
exames,  foi  detectado  quadro  anêmico  profundo,  bem
como  a  presença  de  uma  bactéria  “staphylococcus
coagulase negativo”. 

Observa-se,  ainda,  que  com  a  piora  do  quadro,  em
18/10/2006, foi realizada outra cirurgia, para a retirada
da  placa  colocada  no  fêmur  do  autor.   Ademais,  a
infecção  contraída  resultou  na  demora  de  sua
recuperação, ficando o autor com dificuldade no andar,
apresentando  marcha  claudicante,  bem  como
encurtamento na perna.

Joeirando o laudo pericial, elaborado por médico perito
especializado  em  traumato  ortopedia  (fls.  145/152),
constata-se  que  o  mesmo  enfatizou  que  restou
evidenciada a presença da bactéria no autor através da
cultura com antibiograma de secreção existente na coxa
direita do examinado, bem como do dreno existente do
pós-operatório.  Afirmou,  ainda,  que  não  existe
possibilidade da infecção ter sido adquirida em ambiente
não hospitalar e/ou por falta de cuidado na limpeza e
troca de curativos, posto que o examinado retornou no
outro dia após sua alta, ao hospital, sem ter realizado
em sua residência nenhum outro curativo.

Além  disso,  restou  comprovado  nos  autos  que  foi
necessária a retirada da placa e parafusos colocados na
perna  do  paciente,  a  fim  de  eliminar  a  infecção
adquirida. 

Assim,  como  o  autor  não  apresentava  quadro  clínico
anterior que justificasse a infecção, tendo ela decorrido
da  cirurgia  e  da  internação,  bem  como  não  tendo  o
Hospital  demonstrado  causas  excludentes  de  sua
responsabilidade, resta caracterizada a responsabilidade
da promovente.”.
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Ademais,  para  a  configuração  do
questionamento prévio,  não é necessário que  haja menção expressa do
dispositivo infraconstitucional tido como violado, sendo pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que  “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão”.2

O MIN. FRANCISCO FALCÃO, no REsp nº
1060319 (DJ 14.08.2008 )  afirmou:  “Como é  de  sabença  geral,  o  julgador  não  está
obrigado a discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não serem  explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Neste sentido, confiram-se os seguintes
julgados,  verbis:  "RECURSO  ESPECIAL.  IMÓVEL  FUNCIONAL  ADMINISTRADO  PELA
SECRETARIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  FEDERAL  DA  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA-SAF.
OCUPAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Não ocorre violação do
art.  535,  do  CPC,  quando  o  acórdão  recorrido  não  denota  qualquer  omissão,  contradição  ou
obscuridade no referente à tutela prestada, uma vez que o julgador não se obriga a examinar todas e
quaisquer argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao
deslinde da controvérsia. 2. É passível de alienação o imóvel funcional que, à época de edição da Lei
8.025/90, era administrado pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República –
SAF, ainda que ocupado fosse por servidores militares, não se aplicando ao caso a vedação inscrita
no art. 1º, § 2º, I, desta norma. 3. Precedentes: REsp 61.999/DF, REsp 155.259/DF, REsp 76.493/DF,
REsp 59.119/DF, RMS  21.769/DF (STF). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido" (REsp nº 394.768/DF, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 01/07/2002, pág. 00247).
"RECURSO ESPECIAL -  TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -  ART.  535,  I  E II,  DO CPC -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO. 1 - Inexiste violação ao art. 535, I e II, do CPC, se o
Tribunal  a  quo,  de  forma  clara  e  precisa,  pronunciou-se  acerca  dos  fundamentos  suficientes  à
prestação jurisdicional invocada. 2 - Agravo improvido" (AGREsp n.º 109.122/PR, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, DJ de 08/09/2003, p. 00263).”3

Assim,  “in  casu  subjecto”,  este  Egrégio
Tribunal de Justiça se  manifestou de forma clara e precisa sobre a relação
jurídica posta nos autos, razão pela qual prescindiu de rebater um a um os
argumentos trazidos pela recorrente.

Ademais,  não  contraria  o  art.  535,  II,  do
Código de Processo Civil, o acórdão que rejeita os embargos de declaração
opostos  quando  o  Tribunal  de  origem  julga  satisfatoriamente  a  lide,
solucionando a questão dita controvertida tal qual lhe foi apresentada. Não é
o julgador obrigado a rebater especificamente todos os argumentos trazidos
pelas partes, visando à defesa da tese que apresentaram, devendo, apenas,
enfrentar a controvérsia observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.

2 STJ – 1ª Turma, REsp 666419/SC; Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/06/2005, DJ 27.06.2005 p.
247.
3 STJ - REsp 792497, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 16.12.2005.
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Verifica-se, assim, que o embargante busca
apenas rediscutir a matéria, desconsiderando o que já restou examinado no
acórdão, o que é inadmissível.

Por fim, não é caso de aplicação da multa
prevista  no parágrafo único,  do art.  538 do CPC, conforme requerido pelo
embargado,  uma  vez  que  não  restou  nítido  o  intuito  procrastinatório  da
embargante.

Pelo exposto, não havendo qualquer vício a
ser corrigido no corpo do aresto embargado, torna-se imperiosa a  rejeição
dos presentes embargos declaratórios,  mantendo-se, “in totum”, os termos do
Acórdão desafiado.

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator

7


	V O T O

