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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011289-20.2011.815.0011  
ORIGEM        : 8ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR            : Desembargador João Alves da Silva 
EMBARGANTE : Alvino Cruz de Oliveira (Adv. Dejesus Ozório da Rocha)
EMBARGADO : Banco Bonsucesso S/A (Adv. Nelson Willians Fratoni Rodrigues)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO. FALTA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. 
DANO  MORAL  CONFIGURADO. OMISSÃO. 
VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO DO 
VALOR  ARBITRADO.  ACOLHIMENTO  DOS 
ACLARATÓRIOS.

− Havendo omissão no acórdão, é dever do relator sanar o 
vício  apontado  pelo  embargante,  esclarecendo  a  questão 
suscitada.

− No  caso  de  reforma  da  sentença,  que  julgou 
improcedente o pedido, com provimento integral do recurso 
do autor, deve haver o pagamento de honorários advocatícios 
pelo vencido. 

− Deve ser acrescido do valor do dano moral os juros de 
mora  de  1%  (um  por  cento),  a  contar  da  citação,  além  da 
correção monetária pelo INPC, a partir da fixação do valor da 
indenização (publicação do acórdão).

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, acolher os embargos declaratórios, nos termos 



do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 174.

RELATÓRIO
 
Cuida-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  por  Alvino 

Cruz de Oliveira, contra acórdão de fls. 133/135, que deu provimento à apelação cível 
manejada pelo ora embargante, em face do Banco Bonsucesso S/A.

Na  decisão  embargada,  ficou  acordado  que  se  condenaria  o 
banco/apelado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 
danos morais.

Inconformado,  o  embargante  opôs  os  presentes  aclaratórios 
aduzindo que a decisão que deu provimento ao recurso apelatório foi omissa em 
relação ao arbitramento dos honorários advocatícios e a correção do valor arbitrado.

Suplica  o  conhecimento  e  acolhimento  dos  aclaratórios,  para 
que seja sanado o vício do julgado (omissão).

Devidamente  intimado,  o  embargado  apresentou  suas 
contrarrazões (fls. 143/144).

É o relatório.

VOTO.

Adianto que os aclaratórios devem ser acolhidos, apenas para 
que  conste  do  Acórdão  a  fixação  dos  honorários  advocatícios  e  a  correção  a  ser 
aplicada.

Com  efeito,   o  dispositivo  do  Acórdão  recorrido,  constou  o 
seguinte:

“Destarte,  amparado  em  todos  os  fundamentos  expostos 
acima,  dou  provimento  ao  recurso,  para  condenar  o 
banco/apelado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), a título de danos morais.”

Compulsando  os  autos,  observo  que  realmente  a  decisão  foi 
omissa quanto a questão dos ônus sucumbenciais e da correção do valor arbitrado.

Nesse particular, tratando-se de decisão que reforma a sentença, 
de  modo  a  acolher,  na  totalidade,  o  pedido  formulado  na  inicial,  obviamente  o 
vencido deve arcar com os honorários sucumbenciais.



Sendo  assim,  condeno  o  banco  apelado  ao  pagamento  de 
honorários  advocatícios,  os  quais  arbitro  em  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da 
condenação.

Ademais, verifico que também não ficou consignado na decisão 
embargada a correção a ser aplicada ao valor do dano moral.

A jurisprudência assim entende:
 
“DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO 
JURÍDICA  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS  -  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA  NOS  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES  - 
DANOS  MORAIS  -  OCORRÊNCIA  -  MAJORAÇÃO  - 
CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA 
A PARTIR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM 
PARTE.
A  indenização  pelo  dano  moral  deve  ser  estabelecida  com 
razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades de cada 
caso e a realidade social. Em se tratando de danos morais, a 
correção monetária  tem incidência  a  partir  do momento da 
fixação do valor da indenização.”1

Portanto, entendo que se deve ser acrescido do valor do dano 
moral os juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, além da correção 
monetária pelo INPC, a partir  da fixação do valor da indenização (publicação do 
acórdão).

Assim, acolho os embargos de declaração,  a fim de sanar as 
omissões apresentadas, passando a constar do Acordão que a condenação por danos 
morais seja acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, 
além da correção monetária pelo INPC, a partir da fixação do valor da indenização 
(publicação do acórdão).

 Condeno, ainda, o banco apelado ao pagamento de honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba 
1 TJPR – AC3525446 – Rel. Des. Costa Barros – 13/09/2006.



decidiu, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto do 
relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


