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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  DECISÃO  ATACADA.
FUNDAMENTO  EXAURIENTE  PARA  SOLUCIONAR  A
LIDE.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  A  DEMANDAR
COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo  1.022  do  CPC/2015,  exigindo-se,  para  seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento é a  alteração do julgado,
com obtenção de efeitos favoráveis em seu favor.

“O Julgador não é obrigado a se debruçar sobre todas as
teses levantadas pelas partes, respondendo, um a um, os
argumentos nelas deduzidos, estando vinculado apenas ao
imperativo constitucional da fundamentação suficiente para
a efetiva solução da controvérsia.” (REsp 1203327/PR, Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 23/06/2017)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Embargos  de  Declarações  interpostos  por
Jandimaria de Oliveira Paiva em face do acórdão (fls.  325/327) que, em sede
de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo,  proveu  a  apelação  interposta  pela
Unimed Cooperativa  de Trabalho Médico  Ltda.  de  Campina Grande,  julgou
prejudicado o Recurso Adesivo apresentado pela embargante, nos autos da
Ação Indenizatória de Dano Moral e Material movida pela embargante contra a
Unimed Campina Grande Ltda, de modo que reformou a sentença e julgou
improcedentes os pedidos da inicial.

No acórdão, restou decidido: 

“Ante o exposto,  rejeito a preliminar e, no mérito,  dou provimento ao
apelo,  para  reformar  a  sentença  e  julgar  improcedentes  os  pedidos
contidos na petição inicial. Prejudicado o recurso adesivo.”

Deliberou também que “revelada a inadimplência não visualizo a
existência de dano moral”. Ainda que não há dano material.

Nas  razões recursais  aduziu  omissão  e  contradição,  “pois  não
foram verificadas a aplicabilidade do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, bem como a
ausência de notificação específica e no prazo legal e provas da pontualidade e
alteração contratual no período alegado pela Apelante”.

Ao final,  requereu o  acolhimento  dos embargos  para  sanar  os
vícios, pronunciando-se sobre o descumprimento do réu dos requisitos legais
quanto  ao  processamento  da  rescisão  contratual,  com  o  acolhimento  dos
embargos, fls. 329/343.

Intimada a parte adversa para contrarrazões,  manifestou-se pela
rejeição dos Embargos de Declaração por inexistir imperfeições no acórdão, fls.
347/351.

VOTO

De conformidade com o disposto no art.  1.022,  NCPC,  cabem
embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição,
omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, nenhuma das assertivas foi detectada.

Verifica-se  dos  autos  que  o  agravante  opõe  embargos  com a
finalidade de alterar o julgamento, melhor dizendo, ter o seu recurso apreciado.

In casu, após a prolação da sentença, tanto a autora como o réu
interpuseram recurso.  Todavia,  em análise  as  questões aventadas,  o  então
relator, Juiz Convocado, acolheu integralmente os argumentos esposados pelo
réu (Unimed Campina Grande)  e reformou integralmente a sentença, com a
improcedência do pedido exordial. 
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Diante  desse  posicionamento,  restou  prejudicada  a  análise  do
Recurso Adesivo, cuja pretensão era a majoração do dano moral reconhecido
na sentença.  Por isso, é impertinente a arguição de omissão no julgamento,
pois o mérito do Recurso Adesivo sequer foi apreciado, carece de fundamento
a pretensão recursal de omissão.

Na espécie, impera a diretriz do §1º do art.  489 do NCPC que
preceitua  regras  –  mutatis  mutandis  –  sobre  a  fundamentação  da  decisão
judicial, ao estabelecer que “não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial,  seja  ela  interlocutória,  sentença ou acórdão,  que  [...] não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”.

Pela  dicção do citado preceptivo,  o  julgador  não é  obrigado a
enfrentar  todas  as  matérias  deduzidas  no  processo,  mas  apenas  aquelas
necessárias para infirmar a conclusão do julgador1.

No caso, ao apreciar à Apelação da Unimed Campina Grande, o
relator compreendeu que a autora não teria direito ao dano moral e material em
razão de condutas adotadas pela operadora de plano de saúde. Por óbvio,
seria despiciendo pronunciamento a respeito de majoração do valor imputado
na sentença2, sobretudo porque, ao ser acolhida a tese da Unimed, os pedidos
foram julgados  improcedentes  e dano  moral  não  mais  subsistiu,  quanto
mais o pedido de sua majoração, diga-se única súplica recursal.

Para dirimir dúvida, veja-se o pedido recursal constante na peça
de fls. 287: “[…] requer a Recorrente que seja acolhido e provido este Recurso,
reformando-se assim, em parte, a sentença proferida nos autos do processo
em epígrafe,  majorando o  quantum que foi  arbitrado em Primeira Instância
[...]”.

Assim, pelo arrazoado supra, percebe-se que não há omissões ou
contradições descritas no relatório supra, pois o Recurso Adesivo foi declarado
1[…] 3.  É bem verdade que,  por um lado,  o Julgador não é obrigado a se debruçar sobre todas as teses
levantadas pelas partes, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, estando vinculado apenas ao
imperativo constitucional da fundamentação suficiente para a efetiva solução da controvérsia. […] 8. Recurso
Especial da Fazenda Nacional provido. (REsp 1203327/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 23/06/2017)

[...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil  de 1973.  […]  5. Agravo interno
desprovido.(AgInt no AREsp 470.292/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
25/10/2017)

[…] II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.  […] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no
REsp  1664170/PE,  Rel.  Ministra  REGINA  HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15/08/2017,  DJe
24/08/2017)

2Na  sentença  o  magistrado  condenou  o  réu  no  pagamento  da  indenização  por  danos  morais,  no  importe  de
R$3.000,00, “bem assim ao pagamento da quantia despendida pela autora inerente ao custeio do novo contrato de
plano de saúde celebrado com a ré, a título de danos materiais, a ser apurada no momento da liquidação de sentença”,
com as atualizações monetárias.
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prejudicado, face o não reconhecimento do dano moral.

Por outra vertente, como ao julgador não incumbe analisar todas
as questões suscitadas pelas partes, mas apenas as necessárias à prolação da
decisão,  comungo do entendimento  declinado  no acórdão (improcedência do
pedido),  o que  fortalece  a desnecessidade de pronunciamento  das matérias
aventadas pelo ora embargante,  as quais sequer  constaram nas razões do
Recurso Adesivo.

Diante desse cenário, rejeito os Embargos de Declaração, dada
a ausência de eiva no julgamento.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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