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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0045528-31.2010.815.2001
ORIGEM: 13ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1ª EMBARGANTE: TNL PCS S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
2º EMBARGANTE: Paulo Sérgio M. Barbosa
ADVOGADO: Sérgio Marcelino Nóbrega de Castro
EMBARGADOS: Os mesmos

1ºs EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO  DE  OMISSÃO.
DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
FIXAÇÃO DEFINITIVA DA INDENIZAÇÃO. DATA DO ACÓRDÃO
QUE REDUZIU O VALOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO
STJ. ACOLHIMENTO. 

-  O  termo  inicial  da  correção  monetária  incidente  sobre
indenização por danos morais é a data do novo arbitramento
fixado em instância superior, e não a da sentença, que fixara a
indenização em montante exacerbado.

2ºs EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGADA
CONTRADIÇÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- A simples alegação de contradição no julgado não autoriza a
rediscussão da matéria decidida, máxime quando o embargante
não aponta incongruência entre os fundamentos e a conclusão
do acórdão.

- STJ: "A contradição que enseja os embargos de declaração é
apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e
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conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento
processual  adequado  para  a  correção  de  eventual  error  in
judicando (…)". (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade,  acolher os primeiros
embargos de  declaração, com efeitos infringentes, e rejeitar os
segundos aclaratórios. 

A TNL PCS S/A, na qualidade de promovida/apelante, e PAULO
SÉRGIO  MARTINS  BARBOSA,  autor/apelado,  opuseram  embargos  de
declaração contra  o acórdão de f.  164/166 que,  provendo em parte  o
recurso apelatório, reduziu o valor da indenização por danos morais.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CONTA
TELEFÔNICA.  INSCRIÇÃO INDEVIDA  DO NOME DO CONSUMIDOR
JUNTO  AOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  QUANTUM  ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO.
MINORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

- A inserção indevida do nome do autor/apelado junto ao cadastro de
restrição  ao  crédito  teve  repercussões  externas,  causando-lhe
constrangimentos, e isso se deu em razão dos atos ilícitos e abusivos
praticados pela empresa apelante. Assim, é necessária a reparação
dos danos morais, mediante o pagamento de indenização justa.

- O valor indenizatório tem função de pena, mas deve observar os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para não se incorrer
em enriquecimento ilícito.  Havendo fixação excessiva,  a redução é
medida que se impõe.

A  primeira  embargante  (TNL  PCS  S/A) sustenta  haver
omissão no  aresto  quanto  ao  termo  inicial  da  correção  monetária,
pleiteando  que  a  atualização  se  dê  a  partir  do  acórdão,  por  força  da
Súmula 362 do STJ (f. 168/172).



EDcl n. 0045528-31.2010.815.2001                                                                                                        3

Por sua vez, aduz o  segundo embargante  (PAULO SÉRGIO
M.  BARBOSA)  que  há  contradição no  julgado,  por  ter  contrariado
decisões do Superior Tribunal de Justiça.  Com isso, busca a reforma do
decisum e a consequente manutenção da sentença. Ao final,  requer  o
recebimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator 

PRIMEIROS EMBARGOS: 

A TNL PCS S/A aponta omissão no acórdão quanto ao termo
inicial da incidência da correção monetária, o que, de fato, verifica-se.

Assim,  cabe  acolher  tais  aclaratórios  para  firmar  o
entendimento de que a correção monetária deve ser aplicada a partir do
acórdão que arbitrou definitivamente o valor da indenização.

Nesse  sentido  é o  enunciado  da  Súmula  362  do  Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.

A  jurisprudência  do  STJ  segue  o  mesmo  entendimento,
conforme se vê adiante:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AO ART. 460 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.  SÚMULA  N.  227/STJ.  VERBA  REPARATÓRIA  POR
DANOS  MORAIS.  POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  SÚMULA  N.  362/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.
ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ.

(...)

5.  A  incidência  da  correção  monetária  sobre  o  quantum
devido  a  título  de  danos  morais,  diante  do  enunciado  da
Súmula  n.  362  do  STJ,  deve  ocorrer  a  partir  da  data  do
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arbitramento,  isto  é,  do  momento  em  que  se  verifica  a
condenação definitiva.

(...)

7.  Agravo  regimental  de  Zona  Oeste  Comércio  e  Importação  de
Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S/A
parcialmente provido.1

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DIREITOS  AUTORAIS.  FOTOGRAFIAS
PUBLICADAS  SEM  A  INDICAÇÃO  DO  SEU  AUTOR  E  SEM  O  SEU
CONSENTIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA
SENTENÇA.

(...)

2 - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE
SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. PROCEDENDO-SE
A  NOVO  ARBITRAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  NESTA  CORTE
SUPERIOR, O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO É A DATA DO
JULGAMENTO  E  NÃO  A  DA  SENTENÇA,  QUE  FIXARA  A
INDENIZAÇÃO EM MONTANTE EXACERBADO.

3 - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO.2

Diante  do  exposto,  devem  ser  acolhidos os  primeiros
embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas e tão-
somente para que a correção monetária seja aplicada a partir do acórdão
que arbitrou o valor definitivo da indenização.

SEGUNDOS EMBARGOS:

Da leitura do recurso  manejado pelo autor da demanda,
chega-se à ilação de que as alegações do embargante demonstram, de
forma clara, que os vertentes embargos pretendem, na prática, rediscutir
os fundamentos que embasaram a decisão editada nos autos, ensejando
sua rejeição por se arredarem claramente das hipóteses elencadas no art.
535 do CPC, máxime quando tentam modificar o  decisum guerreado por

1 AgRg no AREsp 216.598/RJ,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  TERCEIRA TURMA,  julgado em
07/10/2014, DJe 20/10/2014.
2 EDcl no REsp 1304336/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/10/2014, DJe 09/10/2014.
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meio de efeitos infringentes. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

A via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou
contradição.3 

A decisão embargada não se apresenta contraditória,  uma vez
que seguiu uma linha de raciocínio  apresentada na fundamentação  que
justifica a conclusão pela redução do valor indenizatório.

Ao  contrário da  tese trazida  pelo  embargante,  a  contradição
mencionada  no  art.  535,  I,  do  CPC  e  que  autoriza  a  imposição  dos
embargos de declaração, deve ser apontada no corpo do julgado, e não
surgir de um confronto dos argumentos utilizados pelo julgador para seu
convencimento com teses apresentadas em outras decisões.

Eis julgado do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
VÍCIO  NÃO  CONFIGURADO.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  126/STJ.
FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO COMPATÍVEIS ENTRE SI.

1. Embora tenha mencionado a existência de contradição, constata-se
que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgado, pois não
aponta incongruência alguma entre os fundamentos e a conclusão
adotada por esta Turma.

2.  In casu,  a aplicação da Súmula  126/STJ resultou de motivação
coerente e compatível com o dispositivo do acórdão.

3. Cumpre ressaltar que "a contradição que enseja os embargos
de  declaração  é  apenas  a  interna,  aquela  que  se  verifica
entre  as  proposições e conclusões do próprio julgado,  não
sendo  este  o  instrumento  processual  adequado  para  a
correção de eventual error in judicando (…)." (EDcl no AgRg
nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe 10/5/2013).

3 STF - AI-AgR-ED-ED 177313 / MG - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996.
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4. Embargos de Declaração rejeitados.4

Impende registrar, ademais, que os aclaratórios são meios
impróprios para a adequação da decisão ao entendimento do embargante,
devendo a parte utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda
necessário.

Segue,  nesse  mesmo  tom,  o  entendimento  desta  Corte  de
Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  INFRINGENTES.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  A  matéria  que  já  fora  objeto  de
julgamento não pode ser rediscutida na estreita via dos embargos
declaratórios, mormente quando estes se destinam a prequestionar o
que já fora decidido, como requisito necessário ao manejo de recurso
à Instância Superior. - “Os embargos se prestam a sanar omissão,
contradição  ou  obscuridade,  não  a  adequar  a  decisão  ao
entendimento do embargante.” (STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min.
Antônio  de  Pádua  Ribeiro  -  3ª  Turma  -  jul.  17.02.2004  -  DJU
22.03.2004 p. 291). - “Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com  o  propósito  de  prequestionamento,  são  inadmissíveis  se  a
decisão  embargada  não  ostentar  qualquer  dos  vícios  que
autorizariam a sua interposição.” (EDcl no AgRg no  CC 115.261/DF,
Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em
24/10/2012,  DJe  26/10/2012).  -  Os  efeitos  infringentes  dos
aclaratórios só ocorrem quando, da correção dos possíveis vícios, a
modificação do julgado for imperiosa. Sem a presença de alguma das
irregularidades mencionadas, não há que se falar em modificação do
julgado por meio dos embargos de declaração.5 

Diante  do exposto, acolho  os embargos declaratórios  da
TNL PCS S/A, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão
indicada  e fixar a data do acórdão de f. 164/166 como termo inicial da
correção  monetária.  Por  fim,  rejeito  os  embargos  de  declaração
opostos por Paulo Sérgio Martins Barbosa.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
4 EDcl no REsp 1353546/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe
06/03/2014.
5 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  N.  200.2011.024334-8/001,  Segunda  Câmara  Cível,  de  minha  relatoria,
Publicação: 08/08/2013.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028078/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                             Relator


