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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  PRONUNCIAMENTO
ACERCA  DE  DANOS  MORAIS  SUPORTADOS.
RECONHECIMENTO  DO  VÍCIO.  EFEITO
INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO.

-  Estando  configurada  alguma  das  hipóteses
previstas  no  art.  1.022  do NCPC,  impõe-se  o
acolhimento  dos  Embargos  para  proceder  à  sua
integração, com o saneamento do vício detectado.

-   "só deve ser  reputado como dano moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano  moral,  porquanto  tais  situações  não  são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o
equilíbrio psicológico do indivíduo".

- Efeito integrativo

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  ACOLHER  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,  COM EFEITO INTEGRATIVO,  PARA DESPROVER OS
DANOS MORAIS ALEGADOS PELA EMBARGANTE, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.266.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 261/262) interpostos

por VERA LÚCIA MEDEIROS ARAÚJO DANTAS, visando sanar omissão no

Acórdão de fls. 256/258V, consistente na ausência de pronunciamento acerca

do alegado dano moral suportado pela Autora/Embargante.

É o relatório. 

VOTO

Assiste razão à pretensão da parte embargante.

Com  vistas  a  suprir  possíveis  vícios  da  Decisão,  o

ordenamento  jurídico  pátrio  permite  que  as  partes,  independentemente  de

sucumbência1, utilizem os “Embargos de Declaração” para aclarar o Decisum

que  eventualmente  sofra  de  obscuridade,  omissão,  contradição  ou  erro

material.

A  doutrina  tem  contribuído  quando  define  o  recurso  como

sendo  remédio  voluntário  idôneo  a  ensejar,  dentro  do  mesmo  processo,  o

esclarecimento  ou  a  integração  da  Decisão  Judicial  impugnada.  Os

doutrinadores  Alexandre  Câmara2 e  Theodoro  Júnior  igualmente  entendem

como sendo o recurso destinado a pedir ao juiz ou Tribunal prolator da Decisão

que  afaste  obscuridade,  supra  omissão,  elimine  contradição  ou  corrija  erro

material existente no julgado3.

De toda forma, os Embargos de Declaração contribuem para o

aprimoramento do julgado e não representam crítica ao Juízo. Nesse sentido, o

STF tem entendido:

Os Embargos Declaratórios não consubstanciam crítica
ao ofício judicante,  mas servem-lhe ao aprimoramento.
Ao  apreciá-los,  o  órgão  deve  fazê-lo  com  espírito  de
compreensão,  atentando  para  o  fato  de

1 STF – 2ª T. RE 221.196-5-EDcl. DJU 23/10/98. No mesmo sentindo: RTRF – 3ª Reg. 24/213.
2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, v. II.
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
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consubstanciarem verdadeira  contribuição  da  parte  em
prol  do  devido  processo  legal.  (STF-2ª  Turma,  A.I.
163.047-5-PR-AGRG-EDCL,  j.  18.12.95,  v.u.,  DJU
8.3.96).

Dessa forma, será cabível o referido recurso, segundo o Novo

Código de Processo Civil, quando a Sentença incidir nas situações elencadas

pelos seus incisos:

Art.  1022.  Cabem  Embargos  de  Declaração  contra
qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  –  suprir  omissão  de ponto  ou  questão sobre  o  qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

A Recorrente  alega  que  a  Decisão  colegiada  incorreu  em

omissão quando não se pronunciou acerca do dano moral suportado, aduzindo

que permaneceu por aproximadamente 4 (quatro) meses sem o veículo em

questão, sustentando má prestação do serviço.

De uma simples análise do Acórdão atacado, observo que há

plausibilidade  nas  razões  da  Embargante,  não  havendo  necessidade  para

maiores ilações.

Verifico  que  o Decisum refutou  apenas  o  pleito  da  Autora

referente  ao  dano  material,  mantendo  os  termos  da  Sentença que  julgou

improcedente o pedido, uma vez que não houve requerimento de perícia no

automóvel, não  havendo  como  comprovar  os  argumentos  da

Promovente/Embargante  de  que  os  problemas  recorrentes  no  veículo  não

foram consertados. 

Quanto  ao  alegado  dano  moral  suportado,  não  merece

prosperar.

É que, compulsando os autos em apreço, verifica-se que não

restou comprovado, caracterizando-se como mero dissabor o fato ocorrido.

Para configuração de dano moral é preciso que a pessoa seja
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atingida em sua honra, reputação, personalidade, bem como no seu sentimento

de dignidade, inexistente na espécie.

O mero dissabor não pode ser comparado ao dano moral. Este

fica  configurado  quando  a  ação  ou  omissão  resulte  em  sofrimento  ou

humilhação que escape à normalidade e atinge com intensidade o indivíduo,

trazendo-lhe aflições, angústia ou sofrimentos injustos.

Desse  modo,  simples  contratempos  em  virtude  de  fatos

corriqueiros não são passíveis de indenização. O caso em análise é hipótese

de  mero  aborrecimento,  no  qual  inexistiu  abalo  psicológico  ou  ofensa  a

dignidade da parte.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS -
SPAM -  POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES
DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 - segundo a
doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral
a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,
fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano  moral,  porquanto  tais  situações  não  são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável
incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa -
SPAM -  por  si  só  não consubstancia  fundamento  para
justificar a ação de dano moral, notadamente em face da
evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação
ou  simplesmente  a  recusada  de  tais  mensagens.  3  -
Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o
recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em
nexo  de  causalidade  a  justificar  uma  condenação  por
danos  morais.  4  -  Recurso  Especial  não  conhecido.
(REsp  844736  /  DF,  RECURSO  ESPECIAL
2006/0094695-7,  Relator  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2010.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS,  com efeito  integrativo,  para  DESPROVER  os  danos

morais alegados pela Embargante.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator

     5


