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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  –  OMISSÃO  –  DANOS
ESTÉTICOS  –  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NO
ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO –
DIREITO  RECONHECIDO  NA  SENTENÇA  –  VALOR
FIXADO  EM  OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE  –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM – EIVA SANADA – DANOS
MORAIS  –  APRECIAÇÃO  DO  TEMA  –  VALOR
ARBITRADO – LACUNA INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
– IMPOSSIBILIDADE  –  ACOLHIMENTO PARCIAL PARA
SUPRIR OMISSÃO.

Verificada a existência de omissão no aresto atacado, cabe
conferir  efeito  integrativo  aos  embargos  para  aclarar  a
omissão apontada.

Ausente  o  pronunciamento  a  respeito  do  dano  estético,
devida é a análise do pleito recursal.

O “quantum” arbitrado para reparação do dano estético foi
fixado de maneira proporcional e razoável à lesão causada.
Por isso, não há motivo para minoração.

Os embargos declaratórios não se prestam a reexame de
questões  já  decididas.  Seu  objetivo  é  sanar  omissões  e
esclarecer contradições ou obscuridade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO
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Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls. 183/188) interpostos
por Airton Tomas da Silva em face do acórdão (fls. 176/181) que, em sede de
apelação e recurso adesivo negou provimento aos recursos interpostos pelo
ora  embargante  e  pelos  réus/embargados  José  Lopes  de  Souza  e  Vilma
Bezerra  Cavalcante,  para  manter  a  sentença  que  condenou  os
réus/embargados  ao  pagamento  de  “[...]  indenização  por  danos  morias,
estéticos e materiais ao autor Airton Tomas da Silva, no valor de R$11.494,10
(onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos.

A  decisão  de  primeiro  grau  especificou  a  indenização  e
individualizou, de modo que o dano moral foi arbitrado em R$5.000,00 (cinco
mil  reais),  sendo  R$2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais)  para  cada
promovido;  os  danos  estéticos  de  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),  divido  em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada promovido, além da perda
patrimonial de R$1.494,10 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez
centavos).

Nas razões recursais, aponta vício disposto no art. 535 do CPC,
aduzindo  omissão  diante  da  “[...]  falta  de  manifestação  a  respeito  de
fundamentos de fato e de direito ventilados na apelação acerca da condenação
e majoração da indenização por danos estéticos.”

Fez  alusão  em  relação  ao  “[...]  quantum  arbitrado  a  título  de
indenização  por  danos  morais  não  valora  adequadamente  o  dano,  o
constrangimento e o abalo emocional sofrido, sendo tal valor insignificante e
em total  dissonância  com o  entendimento  do  Egrégio  Superior  Tribunal  de
Justiça”,  com  violação  ao  artigo  944  do  Código  Civil.  Por  fim,  requer  o
acolhimento dos embargos.

Intimados para contrarrazões, os embargados quedaram inertes,
fls. 191/192.

É o relatório.

VOTO

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando
"houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou  contradição,  ou  for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal" (artigo 535,
incisos I e II, do CPC). 

Sustenta o autor/embargante a existência de omissão no acórdão
de fls. 176/181, por deixar de se pronunciar sobre o pedido de majoração dos
danos estéticos. Ainda pontou que o valor “[…] arbitrado a título de indenização
por danos morais não valora adequadamente o dano, o constrangimento e o
abalo moral emocional sofrido”.

O acórdão, a despeito de afirmar: “[...] não restam dúvidas, pois,
que  houve  danos  de  ordem  moral,  estéticos  e  materiais  passíveis  de
indenização”, não analisou pleito de majoração dos danos estéticos.
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Por conseguinte,  é de se acolher a omissão apontada, a fim de
conferir efeito integrativo aos presentes aclaratórios, sem alterar o resultado do
julgamento. Passo à análise do referido ponto:

Na sentença, a magistrada reconheceu a existência dos danos
estéticos e fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada promovido.

Em verdade,  o valor cominado está condizente com o caso em
concreto e não há razão para majorar o quantum.

A fixação deu-se em observância ao princípio da razoabilidade e
proporcional ao caso em questão, notadamente porque a área esteticamente
afetada é a perna, nas proximidades do tornozelo, e não é local de permanente
exposição.  Além  disso,  a  extensão  da  cicatriz  constante  no  membro  é  de
tamanho médio, conforme se observa por meio das fotografias colacionadas
(em especial a constante à fl. 41).

Neste  contexto,  aclaro  a  omissão  existente,  mas  mantenho  os
termos da sentença no tocante ao dano estético.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, a decisão
colegiada  exaustivamente  perquiriu  o  tema,  conforme  se  verifica no  voto
condutor, o que fragiliza qualquer tentativa de rediscutir a questão.

Desse modo,  os  embargos são pertinentes,  tão  somente,  para
reconhecer omissão em relação aos danos estéticos, sem promover alteração
no quantum arbitrado por ocasião da sentença.

Com tais considerações, acolho parcialmente os embargos de
declaração,  para  suprir  a  omissão  quanto  aos  danos  estéticos,  cujo  valor
fixado na sentença de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  divido em  R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para cada promovido, permanece indene.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/4

Juiz Ricardo Vital de Almeida  3


