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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA NO  DECISÓRIO.
MANIFESTO  PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
TEMÁTICA.  OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO.
VÍCIO DO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
CITAÇÃO.  FIXAÇÃO  CONSOANTE  O  ÍNDICE
OFICIAL DE  REMUNERAÇÃO  BÁSICA E  JUROS
APLICADOS  À  CADERNETA  DE  POUPANÇA.
ART. 1º -  F,  DA LEI Nº 9.494/97,  COM REDAÇÃO
DETERMINADA  PELA  LEI  Nº11.960/09.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  O
ARBITRAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO.  SÚMULA
Nº  362  DA  CORTE  SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.
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APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE  ESTABELECIDO  PELO
IPCA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil.

- Restando demonstrado, no acórdão combatido, que
a questão a respeito da responsabilidade objetiva do
ente público  foi  abordada  de forma clara e  detida,
não há que se falar em ocorrência de contradição no
julgado.
 
-  Em sendo constatada a  existência  de  omissão do
decisum,  deve  ser  acolhido  o  reclamo,  a  fim  de
conhecê-lo  e  suprir  o  vício  apontado,  devendo,
portanto, incidir os juros de mora a partir da citação,
aplicando-se o índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção
monetária, do arbitramento, pelo IPCA, por se tratar
de responsabilidade contratual.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
de declaração, com efeitos infringentes.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
145/154, opostos pelo Município de Solânea contra acórdão, fls. 131/142, que rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou provimento  à  Apelação
interposta pela parte embargante.
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Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência de contradição e omissão no julgado. Sustenta ter havido contradição em
decorrência do acórdão ter reconhecido a omissão da Administração Pública, em não
repassar  ao  banco  credor  os  valores  descontados  do  contracheque  da  parte
promovente  e,  ao mesmo tempo, ter acatado a responsabilidade objetiva do ente
municipal. De outra sorte, assevera a omissão no decisum vergastado no que tange à
ausência  de  correção  monetária  e  juros  de  mora  na  condenação  a  título  de
indenização,  tanto na sentença, como no acórdão. Por fim,  aduz a  necessidade de
prequestionamento da matéria.

 

Devidamente  intimada,  a parte  embargada não  se
manifestou, consoante certidão de fl. 158.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, 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”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
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pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios sob a alcunha
de  contradição,  tentando,  tão  somente,  rediscutir  o  feito  neste  aspecto,  pois,
analisando o decisum embargado, verifica-se  a pertinente,  clara e detida abordagem
acerca  da responsabilidade objetiva do ente público, pois a inscrição do nome da
embargada no Órgão de Proteção ao Crédito foi  decorrente da inadimplência  do
Município de Solânea,  inclusive restou cabalmente demonstrado nos autos, o dano
sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração em não repassar o
dinheiro descontado do contracheque da promovente e o mencionado dano.

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  RESPONBILIDADE
CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTO
REALIZADO EM FOLHA. FALTA DE REPASSE DO
MONTANTE  À  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA PELO
MUNICÍPIO.  INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO DO SERVIDOR.  NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO  IMPROVIDA.  DECISÃO  UNÂNIME.
1.A  presente  lide  rege-se  pela  teoria  da
responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º da
CF)  e,  como  o  fato  apontado  como  causador  do
dano foi a inscrição do nome da autora/apelada no
rol  de  inadimplentes,  procedido  pela
inadimplência do município réu - já que o próprio
município  confessa,  resta  saber,  apenas,  se  a
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inscrição  no  SERASA/SPC  fere  direito  subjetivo
ensejador  do  dano  moral.  2.A  discussão  sobre  a
culpa  da  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL
prejudicará a parte autora, pois, retardará o deslinde
da presente lide, quando na verdade, esta também
independe  de  apuração  da  culpa  ao  aplicarmos  o
Código de Defesa ao Consumidor.  O juiz  não está
obrigado  a  processar  a  denunciação  quando  a
tramitação de duas ações onerará em demasia uma
das partes,  ferindo os princípios da economia e da
celeridade  processual.  Precedentes.  3.Para  que  a
Administração Pública  responda objetivamente,  é
suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de
causalidade  entre  a  ação  ou  omissão  da
Administração e o mencionado dano. 4.A servidora
não poderia estar em mora na medida em que os
descontos foram efetuados em folha (fls. 16/18). O
que  de  fato  aconteceu  foi,  inclusive  há  o
reconhecimento explícito do município (que culpa
a administração anterior), a ausência de repasse dos
valores  descontados  nos  vencimentos  dos
servidores do município. 5.Não merece prosperar a
alegação  do  município  de  que  não  pode  proceder
com  o  repasse  em  virtude  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal.  A  falta  de  repasse  de
valores  firmados  entre  servidores  e  a  instituição
bancária  em  nada  corroboram  com  a  situação
financeira  do  município.  Pelo  contrário,  se  há  um
desconto nos vencimentos dos servidores, por certo a
folha do município fica menor, porém, tal diferença
deve  ser  repassada  ao  Banco  credor.  Não  há
acréscimo de valor.(TJ-PE - APL: 989720098171140 PE
0000098-97.2009.8.17.1140,  Relator:  Luiz  Carlos
Figueirêdo,  Data  de  Julgamento:  14/02/2012,  7ª
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Câmara Cível, Data de Publicação: 39) - destaquei.

A propósito, calha transcrever fragmento do acórdão
vergastado que trata da temática abordada:

Adentrando  no  mérito, verifica-se,  de  plano,  a
inscrição  do  nome  da  promovente,  em  Órgão  de
Proteção  ao  Crédito,  fl.  15,  decorrente  de  parcelas
não adimplidas referente ao contrato de empréstimo
consignado  firmado  junto  a  Caixa  Econômica
Federal. 
Ademais, observa-se a obrigação do ente público em
repassar  os  valores  abatidos  no  contracheque  da
autora à instituição financeira, consoante a cláusula
sétima,  parágrafo  terceiro,  do  pacto  firmado,  fls.
09/14,  os  quais  foram  efetivamente  descontados  e
não  repassados,  de  acordo  com  a  documentação
encartada às fls. 16/25.
De  fato,  nem  toda  cobrança  é  apta  a  amparar  a
pretensão de indenização por danos morais, máxime
quando se tratar de mero aborrecimento do dia a dia.
No  entanto,  algumas  peculiaridades  foram
vislumbradas no caso sub judice. Vejamos.
Reza o art.  5º,  XXXV, da Constituição Federal,  que
não haverá exclusão de lesão ou ameaça a direito.
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Na  questão  apresentada,  no  presente  processo,
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inexiste  dúvida  de  que  a  cobrança,  por  parte  da
instituição financeira, a prima facie, é ilegítima, tendo
em vista provas robustas de que o contrato estava
sendo  cumprido  por  parte  da  servidora,  já  que
mensalmente  descontados,  do  respectivo
vencimento, os valores das parcelas do empréstimo. 
De certo, as empresas não poderão ser impedidas de
cobrar  os  valores  que  entendem  devidos,  quando
demonstrada  inadimplência,  por  parte  de  um  dos
contratantes, mas desde que amparadas legalmente,
sob pena de causar prejuízos aos usuários de seus
produtos ou serviços. 
Todavia,  diante  do  ato  do  poder  público,  em  não
repassar as parcelas descontadas do vencimento da
demandante,  não há como afastar a conduta ilícita
do  Município,  a  possibilitar  a  indenização
pretendida pela autora, tanto a título material como
moral.  Isso  porque,  ao  não  transferir  à  Caixa
Econômica  Federal  os  valores  já  descontados  do
vencimento  da  servidora,  apropriou-se  da  referida
quantia  indevidamente,  bem  como  deu  ensejo  a
negativação  do  nome  da  promovente,  e,  via  de
consequência,  tem-se  como  indiscutível  os  danos
material e moral,  nos termos do  art.  927,  caput,  do
Código Civil.
Destarte,  diferentemente  do  sustentado  pela
edilidade,  nas  razões  recursais,  afirmando  a
inexistência de dano moral,  em face da autora não
ter  demonstrado  o  efetivo  constrangimento  pela
inscrição  indevida  de  seu  nome  em  Órgão  de
Proteção ao Crédito, insta registrar que, na hipótese
vertente,  os  danos  morais  são,  presumidamente,
configurados  em  face  de  serem  categóricos  os
transtornos sofridos pela parte, com repercussão em
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diversos  aspectos,  prescindindo-se,  pois,  da
comprovação  da  existência  de  constrangimento,
sendo suficiente,  apenas, a prova cabal da conduta
ilícita do ente público.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou:
CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  MUNICÍPIO  QUE
DEBITOU  OS  VALORES  DO  CONTRACHEQUE
DO AUTOR E NÃO REPASSOU OS MESMOS AO
BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS
CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  FIXAÇÃO  DE
OFÍCIO  DA CORREÇÃO  MONETÁRIA E  JUROS
DE  MORA.  SÚMULAS  Nº  54  E  Nº  362  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. O  dano  moral
decorrente  da  inscrição  irregular  em  cadastros  de
inadimplente  configura-se  in  re  ipsa,  ou  seja,  é
presumido e não carece de prova. Não trazendo o
apelante  provas  de  que  efetuou  o  repasse  para  o
banco,  devida  a  indenização  por  danos  morais,
arbitrada  em  valor  razoável  para  a  situação
experimentada.  (TJPB;  AC  027.2011.000571-0/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José
Aurélio da Cruz; DJPB 22/01/2013; Pág. 14).
Igualmente, outros Tribunais se posicionaram acerca
da temática abordada:
DIREITO  ADMINISTRATIVO. Apelação  cível.
Responsabilidade  civil  do  estado.  Ação  de
indenização por cobrança indevida c/c danos morais.
Empréstimo  consignado  em  folha.  Retenção  das
parcelas pelo  município e  ausência  de  repasse dos
valores para o banco credor. Teses de ilegitimidade
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passiva  e  de  ausência  de  interesse  de  agir  autoral
rejeitadas.  O  município,  fonte  pagadora  da
servidora, é a parte legítima para responder a lide.
Desnecessidade  de  inclusão  em  cadastro  de
inadimplentes  para  configuração  do  dano  moral.
Retenção de valores e ausência de repasse. Ato ilícito
configurado.  Dever de indenizar.  Sentença de  piso
mantida.  Recurso  conhecido  e  desprovido.
Unanimidade  de  votos.  (TJAL;  APL  0000172-
44.2011.8.02.0027;  Primeira  Câmara Cível;  Rel.  Des.
Washington  Luiz  Damasceno  Freitas;  DJAL
26/08/2013; Pág. 56).
Nesta  ordem  de  ideias,  tem-se  que  os
constrangimentos  sofridos  pela  promovente
ultrapassam a seara de mero dissabor,  tornando-se
inquestionável  a  ocorrência  do  dano  moral,
maculando  a  sua  moral  e  atingindo  os  direitos
inerentes a sua personalidade, como sua reputação,
imagem e bom nome.
Outrossim, é necessário verificar a existência do nexo
causal entre o fato ilícito e o dano produzido, para
que seja admitida a obrigação de indenizar. O liame
de  causalidade  se  entrelaça  na  conduta  do
Município de Solânea  com o dano experimentado
pela  apelada,  causado,  exclusivamente,  por  conta
daquele, conforme se denota do contexto probatório
satisfatório colacionado aos autos.
E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a
única forma de compensar o dano sofrido, é devida a
indenização arbitrada. 
Por  outro  quadrante,  melhor  sorte  não  assiste  ao
apelante,  quando  postula  a  minoração  do  valor
arbitrado, a título de danos morais, pois a fixação do
quantum indenizatório,  deve-se  pautar  na
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razoabilidade  e  proporcionalidade,  e  ser  capaz  de
adequar, na justa medida, a adversidade suportada,
sendo,  pois,  compensatório  e  punitivo  ao  mesmo
tempo.
De mais a mais,  convém esclarecer que os critérios
utilizados,  para  a  fixação  da  verba  compensatória
moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor
orientação doutrinária e jurisprudencial que versam
sobre  a  matéria  sub  examine,  consoante  a  qual
incumbe  ao  Magistrado  arbitrar,  observando  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como,  as
condições  financeiras  do  agente  e  a  situação  da
vítima,  de  modo  a  não  se  tornar  fonte  de
enriquecimento,  tampouco  que  seja  inexpressivo  a
ponto de não atender aos fins a que se propõe. 
Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO  –  RESPONSABILIDADE  –
CIVIL  –  DANO  MORAL  –  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido
enfrentado no  STJ  com o escopo de  atender  a  sua
dupla função: reparar o dano buscando minimizar a
dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a
reincidir.  2.  Posição jurisprudencial  que contorna o
óbice  da  Súmula  7/STJ,  pela  valoração  jurídica  da
prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa,
oscilando  de  acordo  com  os  contornos  fáticos  e
circunstanciais.  4.  Recurso  especial  parcialmente
provido.  (RESP  604801/RS,  Rel.:  Ministra  Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  07.03.2005  p.  214)  -
grifei.
Com  base  na  explanação,  acima  narrada,  entendo
deva ser mantida a quantia indenizatória fixada na
fundamentação  da  sentença,  posto  ser  suficiente  a
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indenização  naquele  montante, a  qual  possui  o
intuito  de  amenizar  o  infortúnio  suportado  pela
autora, bem como, tornar-se um fator de desestímulo
a fim de que o ofensor não torne a praticar novos atos
de tal natureza. 

De  outra  banda,  com  relação  à  ausência  de
manifestação  do  julgado  acerca  da  fixação  dos  juros  de  mora  e  da correção
monetária,  insta  registrar  que  a  temática não  foi  objeto  do  apelo  do  recorrente,
todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, possível a fixação destes, ou até
mesmo sua retificação, nesta oportunidade, visto que é matéria de interesse de toda a
sociedade e, assim, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  SEGURO  DE  VIDA EM  GRUPO.
AÇÃO  PROPOSTA  PELO  TERCEIRO
BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL
DE  OFÍCIO  EM  APELAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem  motiva  adequadamente  sua  decisão,
solucionando  a  controvérsia  com  a  aplicação  do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido  pretendido  pela  parte.  2.  O  prazo
prescricional  para  o  ajuizamento  de  ação
indenizatória por terceiro beneficiário de contrato de
seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do
art. 205 do Código Civil de 2002. Ressalte- se que a
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situação  é  diversa  da  demanda  proposta  por
segurado  contra  a  seguradora,  ocasião  em  que  o
prazo é ânuo. 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que
a alteração do termo inicial de ofício no julgamento
de  recurso  de  apelação  pelo  tribunal  na  fase  de
conhecimento do processo não configura reformatio
in pejus.  4.  Agravo regimental  não provido.  (STJ  -
AgRg no AREsp: 455281 RS 2013/0420005-0, Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento:  10/06/2014,  T3  -  TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/06/2014).

Avançando,  debruço-me sobre a temática relativa à
incidência dos juros de mora e à fixação da correção monetária.

No caso, por tratar-se de responsabilidade contratual
e de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser fixados a
partir da citação válida, e deve ser obedecido ao que determina o art. 1º–F, da Lei nº
11.960/2009,  aplicando-se o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Com relação  à  fixação  da  correção  monetária,  esta
deverá fluir, pelo índice do IPCA, em razão de melhor refletir a inflação acumulada
no período, a partir da data da decisão que fixou a indenização. Eis o enunciado da
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça:

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

Por  oportuno,  impende trazer  à  baila os seguintes
julgados:

INDENIZAÇÃO POR  DANOS  MORAIS. CARTÃO
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DE  CRÉDITO.  USUÁRIA  NA  CONDIÇÃO  DE
DEPENDENTE  DO  TITULAR.  ILEGITIMIDADE
ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS
DO  ART.  267,  VI,  DO  CPC.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  LEGITIMIDADE  ATIVA.
CONSTRANGIMENTOS  SUPORTADOS  PELA
USUÁRIA  DO  CARTÃO  ADICIONAL.
LEGITIMIDADE  PARA  O  AJUIZAMENTO  DA
AÇÃO. ACOLHIMENTO. ANÁLISE IMEDIATA DO
MÉRITO.  ART.  515,  §3º,  DO  CPC.
CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. DANO
MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Sendo a
usuária  do  cartão  de  crédito  na  condição  de
dependente do titular a vítima do dano moral, resta
configurada  sua  legitimidade  para  pleitear  a
respectiva indenização. 2. Nos casos de extinção do
processo  sem  julgamento  do  mérito,  art.  267,  do
CPC, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a
causa  versar  questão  exclusivamente  de  direito  e
estiver em condições de imediato julgamento. (CPC,
art. 515, §3º) 3. O bloqueio do cartão de crédito, sem
prévia  comunicação,  gera  para  o  consumidor  o
direito  de pleitear  a  reparação pelos  danos morais
decorrentes da falha na prestação dos serviços. 4. A
indenização por danos morais deve ter uma função
reparadora  em  benefício  do  constrangimento
experimento  pela  vítima,  que  não  importe  em
enriquecimento  sem  causa,  mas,  que  não  seja
inexpressiva  a  ponto  de  perder  sua  função
pedagógica,  servindo  de  reprimenda  àquele  que
praticou o ato ilícito ou abusivo. (TJPB, processo nº
0030134-76.2006.815.0011,  quarta  câmara
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especializada  cível,  relator  Dr.  Marcos  Coelho  de
Salles.  Juiz  convocado,  j.  Em  16/12/2013). 5.
Tratando-se  de  responsabilidade  contratual,  os
juros  moratórios  devem  ser  aplicados  a  partir  da
citação.  O  Superior  Tribunal  de  justiça  sumulou
entendimento, segundo o qual a correção monetária
da  quantia  indenizatória  incidirá  a  partir  do
arbitramento. (TJPB;  APL 0026538-50.2007.815.0011;
quarta  câmara  especializada  cível;  Rel.  Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  djpb
11/07/2014).  (TJPB;  APL  0004310-80.2012.815.0181;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
21/10/2014; Pág. 21) – negritei.

E,

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO
ENSINO  FUNDAMENTAL E  DE  VALORIZAÇÃO
DO  MAGISTÉRIO  (FUNDEF).  VALOR  ANUAL
MÍNIMO  POR  ALUNO  (VMAA).  FIXAÇÃO.
CRITÉRIO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO
FIRMADO  EM  SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
Nº  11.960/09.  MATÉRIA  PENDENTE  DE
JULGAMENTO  NO  STF.  ADI  4.357/DF.
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  A primeira seção do
Superior Tribunal de justiça, no julgamento do RESP
1.101.015/ba,  da  relatoria  do  Min.  Teori  albino
zavascki,  dje  2/6/10,  recurso submetido ao  rito  dos
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recursos  repetitivos  (art.  543-c  do  CPC),  firmou
entendimento  no  sentido  de  que,  para  fins  de
complementação  pela  união  ao  fundo  de
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino
fundamental. Fundef (art. 60 do ADCT, redação da
EC 14/96), o valor mínimo anual por aluno. VMAA,
de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/96, deve ser
calculado levando em conta a média nacional. 2. O
Superior Tribunal de justiça, no julgamento do RESP
1.270.439/pr, submetido ao rito do art. 543-c do CPC,
adequou  seu  entendimento  ao  decidido  na  ADIN
4.357/df,  julgada  pelo  STF,  que  declarou  a
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/09. Assim, os juros de mora nas ações contra
a Fazenda Pública devem ser calculados com base
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e    juros  
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação da
Lei nº 11.960/09. Já a    correção monetária, por força  
da  declaração de  inconstitucionalidade parcial  do
art. 5º da Lei nº 11.960/09, deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada  do  período.  3.  "segundo  a
jurisprudência  desta  corte,  a  pendência  de
julgamento pelo STF, de ação em que se discute a
constitucionalidade  de  Lei,  não  enseja  o
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ"
(agrg no RESP 1.359.965/RJ, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, terceira turma, dje 31/05/2013). 4.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp
130.573;  Proc.  2012/0010119-4;  BA;  Primeira  Turma;
Rel.  Min.  Arnaldo Esteves Lima; DJE 24/02/2014).  -
Destaquei.
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Portanto,  restando  configurada  a  existência  de
omissão  na  decisão  embargada,  outro  caminho  não  há,  senão  o  de  acolher
parcialmente  os  embargos  de  declaração  apenas  no  aspecto  correspondente  ao
arbitramento dos juros de mora e da correção monetária,  a fim de aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o pronunciamento da  referida questão não mencionada
no acórdão hostilizado.

Ante todo o exposto, com arrimo no art. 535, II, do
Código  de  Processo  Civil,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,  COM  EFEITOS  INFRINGENTES,  para  acrescentar  no
dispositivo  do  acórdão  que,  tendo  em  vista  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização, os juros de mora deverão incidir, a partir da citação válida, aplicando-se
o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e a
correção monetária, pelo índice do  IPCA, a partir da data da decisão que fixou a
indenização (Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça). 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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