
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000432-97.2013.815.0251

RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
EMBARGANTE: Unimed – João Pessoa, Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADO: Leidson Flamarion T. Matos
EMBARGADO: Antônio Ferreira de Araújo e outra
ADVOGADO: Clodoaldo Pereira Vicente de Souza

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
OMISSÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO UNÂNIME. NOVA
SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 942 DO
NCPC.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS.
ACOLHIMENTO DO EMBARGOS. EFEITO INTEGRATIVO.

— Os embargos declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida. Ainda que para fim de prequestionamento, devem estar presentes
um  dos  três requisitos ensejadores  dos embargos de declaração. (TJPB;  EDcl
0000494-11.2012.815.0951;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015; Pág. 15 )

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba,  por unanimidade, em  acolher  os  embargos  com  efeito  integrativo,  nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  opostos  pelo  Unimed – João Pessoa,
Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  em  face  do  acórdão  de  fls.  185/190,  que  por  maioria  deu
provimento parcial ao apelo, “para declarar nulo o reajuste praticado pelo promovido, restando a
empresa requerida a possibilidade de majorar em até 30% a mensalidade do demandante, nos
moldes da súmula n. 20 do TJRS.” Condenou ainda a requerida a repetição de indébito de forma
simples em relação a todas as mensalidades que foram pagas a mais desde o mês de novembro de



2011. Por fim, condenou o promovido em custas e honorários no percentual de 20% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85 § 2˚ do CPC.

Por sua vez o voto vencido de fls.  191/198,  da lavra da Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes, negou provimento ao recurso dos apelantes.

Afirma o embargante em síntese, que não foi aplicado ao julgamento do
acórdão objurgado, a nova sistemática de julgamento para acórdãos não unânimes encartado no art.
942 do NCPC. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

Na  hipótese  em  tela,  há  que  se  considerar  que  o  acórdão  embargado
encontra-se, de fato, omisso, pois não aplicou o novo regramento para julgamento não unânime de
apelações insculpido no art. 942 do NCPC.

Reza o art. 942 do NCPC:

Art.  942.   Quando  o  resultado  da  apelação  for  não  unânime,  o  julgamento  terá
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores,  que
serão  convocados  nos  termos  previamente  definidos  no  regimento  interno,  em número
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos
julgadores. (grifo nosso).

Por sua vez rezam o art. 189-A e 14 do Regimento Interno do TJ/PB:

Art.  189-A.  Quando  o  resultado  da  apelação  for  não  unânime,  o  julgamento  terá
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores,  que
serão  convocados,  preferencialmente,  entre  desembargadores  ou  juízes  na  forma
definida no art. 14, deste Regimento, em número suficiente para garantir a possibilidade
de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.(Grifo nosso.)

Art. 14. No caso de convocação de Desembargador de uma Câmara para compor quorum
de  outra,  a  escolha  será  procedida  pelo  Presidente  da  Câmara  respectiva,  entre  os
membros das demais  Câmaras, que não tenham reunião em dia coincidente com o da
Câmara desfalcada, observando-se, alternativamente, a ordem decrescente de antiguidade
no Tribunal.

Logo,  não tendo havido o agendamento  do novo julgamento  nos  termos
acima delineados, deve os presentes aclaratórios serem acolhidos.

Ex  positis, ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM
EFEITO INTEGRATIVO, para, suprindo a omissão, determinar a remessa dos autos a GPRO para
que providencie o agendamento do novo julgamento nos termos do art.  942, devendo ainda dar
ciência ao Presidente da Terceira Câmara da presente decisão, para que providencie a convocação
nos termos do art. 14 do Regimento Interno.



É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
      Relator
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Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

Dr. João Batista Barbosa

                     Relator
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