
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

 A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0047947-87.2011.815.2001 
Origem        :      14ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relatora         :      Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Embargante   :      Ricardo Vieira Coutinho
Advogado      :       Luiz Pinheiro Lima
Embargados  :    TV Paraíba, TV Cabo Branco, Editora Jornal da Paraíba,
Portal G1 Paraíba e Rubens José Barbosa da Nóbrega 
Advogados     : Igor Mascarenhas, Antônio M. Barreto e Caroline Pimentel 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU
ERRO  MATERIAL  NO  DECISUM.  TENTATIVA  DE
REDISCUTIR  MATÉRIA  ANALISADA.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  servem  para  suprir
omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erro  material
que  venham  a  ocorrer  no  decisum.  Portanto,  não
verificadas tais hipóteses, há de se rejeitar o recurso, por
ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 
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Ainda  que  para  fim de  prequestionamento,  devem
estar  presentes  um  dos  três  requisitos  ensejadores
dos embargos de declaração.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por
Ricardo  Vieira  Coutinho contra  o  acórdão  desta  eg.  Câmara  Cível  (fls.
391/400)  que,  por unanimidade,  não conheceu do agravo retido e  negou
provimento à apelação cível.

O  embargante,  fls.  403/405,  tenta  rediscutir  a  matéria
sem apontar um único vício no acórdão, defendendo que “as rés procederam
com sensacionalismo, quer sob o intuito de alavancamentos de vendas ou mesmo
para, deliberadamente, prejudicar a imagem e reputação da pessoa do autor, sendo
certo que, inegavelmente, no presente caso, com seus errados comportamentos, as
embargadas causaram danos à vítima.”

Sustenta que, apesar das provas colacionadas aos autos,
o  Colegiado  julgou  de  forma  contraditória,  “Isso  sob  os  argumentos  e
justificativas, dentre as quais a de que um médico, Dr. João Gonçalves de Medeiros
Filho, à época Presidente do CRM-PB, em depoimento (fl. 334), afirmou que, em
suposto procedimento de sindicância acerca do assunto =,  O Dr.  Márcio Gomes
Ferreira,  teria  afirmado  que  havia  furadeiras  domésticas  sendo  utilizadas  na
especialidade de ortopedia.”
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Argumenta que, consoante declaração dos médicos do
hospital,  o  uso  das  furadeiras  se  deu  de  forna  emergencial  em
procedimentos ortopédicos e não em cirurgias neurológicas como afirmado
pelos meios de comunicação.

Aduz  que  os  recorridos  agiram  com  o  claro  dolo  de
denigrirem a imagem e reputação do ofendido, inclusive na qualidade de
gestor público.

Por  fim,  afirma  que  o  acordão  não  quantificou  quais
seriam os advogados a receber os honorários de sucumbência.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a
fim de sanar as questões omissas, atribuindo-lhes efeitos infringentes e, caso
não seja o entendimento, requer o prequestionamento de toda a matéria de
direito. 

Sem contrarrazões, fl. 412. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

É importante frisar que “O julgador não está obrigado a
responder  a todas as  questões  suscitadas pelas  partes,  quando já  tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão  adotada  na  decisão  recorrida.  Essa  é  a  interpretação  que  se
extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre  determinado argumento que  era incapaz de infirmar a
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conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi  (Desembargadora convocada do TRF da 3ª  Região),  julgado em
8/6/2016 (Info 585).

Como  é  cediço,  os  embargos  de  declaração  têm  seu
contorno definido  no art.  1.022 do  CPC/2015 e  prestam-se,  tão  somente,
para  expungir  do  julgado,  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro
material. 

Para o seu acolhimento, se faz necessária a presença de
alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é
medida que se impõe.

In  casu,  o recorrente  limita-se  a  discutir  o  mérito  da
controvérsia do apelo, não tendo indicado, sequer, a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou de erro material,  hipóteses legais em que os
embargos de declaração poderiam ser opostos. 

Toda  a  matéria  questionada  sobre  a  abusividade  dos
recorridos  (meios  de  comunicação)  em  publicarem  manchetes  e  textos
“sensacionalistas” e “inverídicos” sobre o uso de furadeiras na rede pública
de saúde, com o intuito de denegrir a imagem pessoal do autor/governador
foi esclarecida no voto. Vejamos:

Conforme  demonstrado  em  toda  instrução  processual,   as

alegações feitas pelos recorridos de que a rede pública de saúde

estava usando furadeiras domésticas no setor de neurocirurgia do

Hospital de Trauma foram confirmadas.

Toda  irresignação  do  autor  diz  respeito  a  essas  denúncias

“fantasiosas”  e  “inverídicas”,  quando  na  verdade  foram

comprovadas.
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Vejamos o depoimento do médico Dr. João Gonçalves de Medeiros

Filho,  à  época,  Presidente  do  CRM/PB  e  responsável  pela

fiscalização do Hospital de Trauma (fl. 334):

“que  era  e  ainda  é  Presidente  do  CRM/PB;  que,  a  partir  de

denúncias veiculadas na mídia,  o CRM/PB realizou fiscalizações

no  Hospital  de  Trauma  e  abriu  sindicância  para  apurar  a

responsabilidade  do  diretor  técnico  da  instituição,  à  época,  a

respeito da utilização de furadeiras doméstica sem procedimentos

cirúrgicos na especialidade de ortopedia;  que,  nessa sindicância,

foi  colhido  o  depoimento  do  mencionado  diretor,  Dr.  Márcio

Gomes Ferreira, em que o depoente informou textualmente “que

havia furadeiras domésticas sendo utilizadas na especialidade de

ortopedia e que imediatamente solicitou da direção do hospital a

substituição  das  mesmas  por  furadeiras  ortopédicas  canuladas,

sendo encaminhado à coordenação de ortopedia a determinação

de proibição de utilização das anteriores.” 

Dr. Ronald de Lucena Farias, médico que, à época trabalhava no

Hospital de Trauma assim se pronunciou (fl. 336):

“que o depoente trabalhava no Hospital de Trauma e nessa época

constatou  que  eram  utilizadas  furadeiras  domésticas  em

procedimentos cirúrgicos neurológicos e ortopédicos; ”

(...)

“que  a  Cruz  Vermelha,  que  administrava  o  trauma,  admitiu  a

utilização  das  furadeiras  domésticas  e  providenciou  sua

substituição  por  furadeiras  cirúrgicas;  que  o  depoente  foi

homenageado informalmente  no Congresso Brasileiro  de  Neuro

Cirurgia, pela atitude de haver denunciado o fato.”

(...)
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“que trabalhava no trauma desde a sua fundação, apesar da baixa

remuneração, pois o fazia pela ciência e como ação social; que com

o passar dos tempos e as deficiências encontradas nas condições

de  trabalho  do  hospital,  o  depoente  passou  a  se  expor  e  não

conseguia mais exercer uma medicina decente.” 

(...) 

“que  o  problema  de  insuficiência  das  furadeiras  cirúrgicas  já

ocorria anteriormente à gestão da empresa Cruz Vermelha,  mas

que foi durante advento desta na administração do hospital que se

intensificaram  os  problemas  pela  demora  no  conserto  dos

equipamentos.”

O  documento  de  fl.  134  demonstra  claramente  o  equipamento

elétrico (furadeira) em cima de uma maca. A fotografia foi tirada

pelo Médico Dr.  Valdir Delmiro (Presidente da Cooperativa dos

Cirurgiões  do  Hospital  de  Emergência  e  Trauma  –  Senador

Humberto Lucena) e enviada à reportagem G1.

Conforme a reportagem de fl. 134,  “O médico ainda afirmou que ele

próprio usa os equipamentos para procedimentos cirúrgicos. Segundo ele,

o  equipamento  até  pode  ser  usado  em situação  de  emergência,  mas  a

utilização  virou  rotina  no  hospital.  De  acordo  com  ele,  os  dois

craniótomos, equipamentos adequados para abertura de crânios, vão para

manutenção várias vezes e por isso as furadeiras estão sendo usadas com

muita frequência.”

Assim,  pode-se  extrair  com  facilidade  que  os  questionamentos

apresentados  nos programas de  televisão,  colunas e  blogs  eram

pertinentes ao caso. As alegações exibidas estão em total sintonia

com os fatos apurados nestes autos. 

Não é crível que esta relatoria condene os meios de comunicação e

um jornalista que questionou a idoneidade do uso das furadeiras
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domésticas  em  cirurgias  de  crânio,  em  detrimento  da  ordem

pública, transparência e do bem informar à sociedade.

É assente na jurisprudência que não há se falar em dano moral se a

matéria jornalística é de cunho meramente informativo, decorrente

do livre exercício de imprensa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR DANOS

MORAIS. Insurgência recursal sobre a inaplicabilidade da exceção

da  verdade.  Razões  dissociadas  da  sentença.  Princípio  da

dialeticidade.  Não  conhecimento  do  recurso  neste  ponto.

Veiculação  de  matéria  jornalística  na  imprensa  local.  Ofensa  à

honra.  Inocorrência.  Animus narrandi.  Dever  de  indenizar

afastado.  Retratação  descabida.  Sentença  mantida.  Recurso

parcialmente  conhecido  e  desprovido.  As  razões  recursais

dissociadas dos fundamentos invocados na sentença acarretam o

não conhecimento do apelo no ponto, por violação do princípio da

dialeticidade recursal.  Não há que se falar em dano moral se a

matéria  jornalística  é  de  cunho  meramente  informativo,

decorrente do livre exercício de imprensa. (TJSC; AC 2013.077322-

0; Itapema; Quarta Câmara de Direito Civil;  Rel.  Des. Stanley Braga;

Julg. 04/02/2016; DJSC 18/02/2016; Pág. 164) 

Importante  consignar  que  as  matérias  não  fizeram  menção  à

pessoa física do Governador. Como bem pontuou o magistrado a

quo “a única referência encontrada ao promovente consiste na abertura

de espaço que se lhe deu para falar sobre o caso divulgado na imprensa,

com base em fatos reais”. 

E mesmo que  o  fizesse,  na  condição  de  político/gestor,  em um

estado democrático de direito, as críticas, sugestões e até mesmo
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denúncia, desde que sejam sérias e responsáveis,  são totalmente

normais  e  previsíveis,  até  mesmo  pela  atenção  e  melhoria  do

serviço.

Portanto, como não ficou demonstrado o ato ilícito por parte dos

demandados, bem como ausente qualquer dano, uma vez que toda

matéria veiculada se deu única e exclusivamente pela má gestão

da rede pública de saúde, não há se falar em ressarcimento moral.

Quanto aos honorários advocatícios, de igual forma,  a
decisão foi bem clara:

Dessa forma, levando-se em conta o zelo e a diligência adotada

pelos patronos dos apelados, entendo que a verba honorária fixada

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada contestação, foi justa e

razoável para remunerar o trabalho dos ilustres causídicos.

São  R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada contestação,
independente se tem apenas um 01 (um) advogado ou 10 (dez) subscritores
em cada peça.

Logo, infere-se que o  embargante pretende rediscutir
matéria amplamente analisada  quando do julgamento do  recurso
apelatório. Contudo, a isso não se prestam os embargos declaratórios. 

Senão vejamos julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CARACTERIZADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
NO DECISÓRIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA  TEMÁTICA.  FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA  DAS
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HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  REJEIÇÃO.  -  Os  embargos  de
declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de  obscuridade,
contradição ou omissão,  ou,  ainda,  para  corrigir  erro material,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado,  e,  não  existindo
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  desenvolvida  na  decisão.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001137220138150561,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-01-2017) 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  SUSCITADA.
INEXISTÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
EM  CUJOS  PONTOS  O  ARESTO  FOI  CONTRÁRIO  AOS
INTERESSES  DOS  EMBARGANTES.  REJEIÇÃO.  Inocorrendo
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, impõe-se
a rejeição dos embargos, eis que não se prestam para rediscussão
de  matéria  já  enfrentada. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00022829520158150000,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, minha relatoria , j. em 29-11-2016) 

Outro não é o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atraso  na entrega  de imóvel.
Omissões  e  contradições.  Inexistência.  Julgado  devidamente
fundamentado. Pretensão pela rediscussão do mérito da decisão.
Ausência  dos  requisitos  do  art.  1.022  do  CPC/2015.  Embargos
rejeitados.  (STJ;  EDcl-REsp  1.634.923;  Proc.  2016/0282894-4;  DF;
Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/03/2017) 

PROCESSUAL  CIVIL.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº
03/STJ.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
VÍCIOS  NO  JULGADO.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO  DE
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MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Os
embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  simples  e  única  de
completar,  aclarar  ou corrigir  uma decisão omissa,  obscura ou
contraditória.  Não são destinados  à  adequação do decisum ao
entendimento  da  parte  embargante,  nem  ao  acolhimento  de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das
razões  recursais  revela  a  pretensão  da  parte  em  alterar  o
resultado do julgado,  o  que é inviável  nesta seara  recursal.  3.
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre
suposta ofensa a preceitos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento,  sob  pena  de  invasão  da  competência  do
Supremo  Tribunal  Federal,  nos  termos  do  art.  102,  III,  da
Constituição  da  República.  Precedentes.  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgInt-AREsp  975.520;  Proc.
2016/0229291-2;  BA; Segunda Turma; Rel.  Min. Mauro Campbell
Marques; DJE 15/03/2017) 

É  bem  verdade  que  se  tem  aceito,  na  jurisprudência
pátria, a utilização de embargos para prequestionar pontos que possam ser
alvo de recurso perante os Tribunais Superiores. Porém, é pacífico que tal
pretensão presquestionativa deve vir acompanhada de um dos pressupostos
supracitados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), haja
vista que ela, pura e simplesmente, não se presta para respaldar embargos
de declaração.

Esse  é  o  posicionamento  adotado  em  reiterados
julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE REEXAME

DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS

EMBARGOS.  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam

recurso  de  integração,  não  se  prestando  para  reexame  da
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matéria.  O  STJ  “tem  entendimento  pacífico  de  que  os

embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de

prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a  decisão

embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu

manejo  (omissão,  obscuridade  ou  contradição).”

“constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz

respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão

impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é

de rigor a rejeição dos aclaratórios. ”1.  (TJPB; EDcl 0001443-

23.2013.815.0491;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.

Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 13)  

Nesse sentido, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  VÍCIO

INEXISTENTE.  REDISCUSSÃO  DA  CONTROVÉRSIA.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART.

535.  ALEGAÇÕES  GENÉRICAS.  SÚMULA  Nº  284/STF.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO

AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MP 2.225-45/2001. QUINTOS.

INCORPORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  MATÉRIA  APRECIADA

SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. (…)  2.  Os embargos de

declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a

promover  a  integração  do  decisum  omisso,  obscuro  ou

contraditório.  Não  se  prestam  a  rediscutir  o  mérito.  3.  A

controvérsia  foi  integralmente  solucionada,  com  motivação

suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a

matéria,  não  se  configurando  omissão,  contradição  ou

obscuridade no aresto embargado. 4. Os embargos de declaração,

ante  a  ausência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  no

acórdão embargado,  não  constituem instrumento adequado ao

prequestionamento  com  vistas  à  interposição  de  recurso

extraordinário. 5. Embargos de declaração rejeitados.  (STJ; EDcl-
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AgRg-AREsp 463.824; Proc. 2014/0010403-4; CE; Segunda Turma;

Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/09/2014) 

Assim,  como  está  claro  que  o  objetivo  do  recurso  é
prequestionar,  sem  fazer  menção  a  eventual  ocorrência  de  omissão,
obscuridade,  contradição  ou  erro  material,  resta  patente  a  rejeição  dos
presentes embargos.

Com  estas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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