
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos do Agravo Interno nº 0023600-09.2012.815.0011
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Estado da Paraíba
Procurador : Igor de Rosalmeida Dantas
Embargada : Jane Arruda Vicente
Defensor : Manfredo Rosenstock

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.   MANUTENÇÃO  DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
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desenvolvida na decisão.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

O  Estado  da  Paraíba  interpôs  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, fls. 133/135, contra os termos do Acórdão de fls. 120/130, o qual, por
unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, e negou provimento ao
Agravo de Interno. 

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em suma, a
existência  de  omissão,  alegando  que  a  decisão  não  se  manifestou  acerca  da
aplicabilidade do disposto nos art. 7 e 18, da Lei nº 8.080/90. Pugnou, outrossim, pela
expressa manifestação da referida Lei para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, fls. 144/146, rebatendo os argumentos
ventilados pelo apelante, aduzindo, em suma, que os artigos 7 e 18, da Lei 8.090/90,
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esclarecem  sobre  o  desenvolvimento  do  Sistema  Único  de  Saúde,  o  qual  foi
devidamente analisado no acórdão hostilizado, não existindo omissão a ser sanada.
Outrossim, requer a manutenção do decisum e aplicação de multa em razão do cunho
meramente protelatório. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  registra-se  que  os  declaratórios  não
merecem acolhimento, pois o acórdão atacado não carrega qualquer vício.

Em  conformidade  com  a  sistemática  recursal
estabelecida pelo art. 535, do  Código de Processo Civil, os embargos de declaração
somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade,
contradição”  ou  “for  omitido  ponto  sobre  o  qual  devia  pronunciar-se  o  Juiz  ou
Tribunal”.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo
com o teor do que restou decidido no pronunciamento ora fustigado, verifica-se, de
forma cristalina, não padecer de nenhuma omissão relativamente ao ponto levantado
pelo recorrente na apelação e agravo interno por si interpostos.

A  omissão,  que  enseja  a  interposição  deste
expediente,  nos  moldes  da  doutrina  de  Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de
Andrade Nery, “é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-
se pronunciado, quer por que a parte expressamente o requereu,  quer por que a
matéria é de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la  ex officio” (In. Código de
Processo Civil Comentado, 10ª ed., RT, p. 1116).

No caso em comento, o Estado da Paraíba aduz que
o acórdão impugnado restou silente quanto a aplicabilidade dos artigos 7 e 18, da Lei
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nº 8.080/90. 

Para  um  melhor  entendimento,  vejamos  o  que
dispõem os referidos artigos nos pontos alegados pelo embargante:  

Art.  7º  As ações  e  serviços públicos de saúde e  os
serviços  privados  contratados  ou  conveniados  que
integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no  art.  198  da  Constituição  Federal,  obedecendo
ainda aos seguintes princípios:
(...)

IX  -  descentralização  político-administrativa,  com
direção única em cada esfera de governo:

a)  ênfase  na  descentralização  dos  serviços  para  os
municípios;

XIII - organização dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins idênticos

Art.  18.  À direção municipal  do  Sistema de  Saúde
(SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e
os  serviços  de saúde e  gerir  e  executar  os serviços
públicos de saúde;

Observando  o  disposto  acima  transcrito,  fica
evidente à intenção do Estado da Paraíba de rediscutir a matéria já posta em análise
para prevalecer seu entendimento, frente aos dispositivos legais por ele apontado, de
que compete ao Município de Campina Grande a obrigação que lhe foi imposta por
lei, sendo inadmissível na via do recurso de integração. 

Nesse sentido, a matéria foi devidamente enfrentada
no apelo, vejamos:
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Com efeito, todos os entes da federação têm o dever
de  assegurar  aos  administrados  o  efetivo
atendimento à saúde pública, especialmente, quando
o art. 196, da Carta Republicana, estatui ser a saúde
direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  fixou  a
responsabilidade  solidária dos  Estados-membros,
do Distrito Federal,  União e Municípios em primar
pela consecução de políticas governamentais úteis à
manutenção  da  saúde  integral  do  indivíduo,
consoante esclarece o aresto do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, a seguir colacionado:
APELAÇÃO  CÍVEL  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA -  DEMANDA AJUIZADA EM FACE
DO MUNICÍPIO - SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS
TRÊS ENTES DA FEDERAÇÃO - APLICABILIDADE
DO  ART.  196,  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. Em face da solidariedade
estampada na Constituição da República Federativa
do Brasil, incube aos Municípios, Estados e à União
a obrigação de zelar  pelas  condições de saúde da
população,  sobretudo  a  carente.  (AC  em  MS  n.  º
2005.010602-2, 1ª Câmara de Direito Público, Relator:
Des. Volnei Carlin, Julgado em 30/06/2005) - negritei.
O Superior Tribunal  de Justiça,  em questão similar,
igualmente decidiu:
É  obrigação  do  Estado  (União,  Estados-membros,
Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas
desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação ou congênere necessário à cura, controle
ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo,
as  mais  graves. (RESP  656979/RS,  Relator:  Min.
Castro  Meira,  2ª  Turma,  DJU  07/03/2005,  p.  230)  -
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destaquei.
Nessa  ordem  de  ideias,  não  merece  guarida  a
alegação  de  ser  cabível  o  fornecimento  de
medicamentos gratuitos apenas pelo Município, pois,
como  frisado  acima,  em  razão  da  solidariedade
existente,  o  Estado  também  responde  por  esta
obrigação quando faltem recursos aos demais entes
públicos.

E  ainda,  foi  devidamente  ratificada  no  Agravo
Interno:

Inicialmente, imperioso afirmar que a preliminar de
ilegitimidade  passiva    ad  causam  ,  ventilada  pelo
Estado da Paraíba,  já foi devidamente analisada na
decisão hostilizada.

Desse  modo,  entendo  inexistir  o  vício  de  omissão
alegado,  levando-se  a  crer  que  o  insurgente  visa  apenas  à  revisão  do  julgado,
lançando mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada.

Como vimos, a via eleita é inidônea pois, é nítido o
propósito de rediscussão da questão devidamente enfrentada. 

Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão  e
contradição. Vícios não caracterizados. Pretensão de
rediscussão  da  matéria  entalhada  na  decisão
hostilizada. Impossibilidade. Rejeição.  Os embargos
de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das
questões  debatidas  no  corpo  do  édito  judicial
pelejado.  Não  servem  para  a  substituição  do
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decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões, contradições ou obscuridades.
Incorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem
ser rejeitados.  (TJPB; EDcl 0047871-97.2010.815.2001;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 22/01/2014; Pág. 31) – negritei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  Julgador  não  está
obrigado a se pronunciar ao talante do ente inconformado, isto é, analisar todos os
argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Nesse viés:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OMISSÃO  NÃO
CONSTATADA.  PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil,  podem ser
opostos  embargos  de  declaração  quando  houver
obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou
no  acórdão,  não  sendo  viável  tal  modalidade  de
recurso  com  a  finalidade  de  rediscutir  os
fundamentos contidos no ato. 2. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração só
podem ser admitidos se detectado na decisão algum
dos vícios enumerados no  artigo 535 do Código de
Processo  Civil.  3.  O  julgador  não  é  obrigado  a
analisar  detidamente  a  matéria  frente  aos
dispositivos  legais  apontados  pelas  partes  em
defesa,  sendo  suficiente  que  o  acórdão  apresente
com nitidez os motivos pelos quais não acolheu as
razões  recursais. 3.  Embargos  de  declaração  não
providos.  Unânime.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.134541-0;
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Ac. 752.068; Segunda Turma Cível; Relª Desª Fátima
Rafael; DJDFTE 27/01/2014; Pág. 83) - negritei.

Nesta  esteira,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se, na possibilidade ao preenchimento de um dos
pressupostos específicos. 

Vê-se, portanto, ter sido nítido o acórdão combatido,
inexistindo qualquer irregularidade concernente ao pleito de subsistir  omissão no
referido julgado, tendo este apenas acolhido posicionamento diverso do sustentado
pela parte inconformada.

Por  fim,  não  havendo  omissão,  obscuridade  ou
contradição no julgado, não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo com a
finalidade de prequestionamento. Sendo este o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial nº 11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito
Reinaldo.

Diante  dessas  considerações,  inexistindo  qualquer
omissão  no  acórdão  hostilizado,  é  de  se  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator

Embargos de Declaração nº 0023600-09.2012.815.0011       9


