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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007725-33.2011.815.0011
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: TNL PCS S/A 
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
EMBARGADO: Ítalo Sávio Guedes Brayner
ADVOGADO: Alexandre Leão de Lima

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. DISPOSITIVO QUE NÃO ESCLARECE A
DATA  DA  INCIDÊNCIA  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  APÓS  A
MINORAÇÃO  DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  RESPEITO  À
SÚMULA 362 DO STJ. ACOLHIMENTO.

- É omisso o julgado que realiza novo arbitramento do quantum
indenizatório, mas não estabelece sua data como marco inicial
da  correção  monetária,  em  razão  de  descumprimento  do
disposto na Súmula 362 do STJ. 

-  Súmula  362  do  STJ:  “A  correção  monetária  do  valor  da
indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do
arbitramento.” 

- Embargos acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os embargos
de declaração.

TNL PCS S/A opôs  embargos de declaração (f.  190/193)  por
meio dos quais suscita vícios no acórdão (f. 183/188) prolatado por este
Órgão Colegiado, cuja ementa está assim redigida:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZATÓRIA.  SERVIÇO  DE  TELEFONIA
MÓVEL.  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DO  CONSUMIDOR  JUNTO  A
ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  PAGAMENTO  DA  FATURA.
NEGATIVAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO
DE  MINORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  VALOR  ARBITRADO  NÃO
COMPATÍVEL  COM  OS  CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

- Existindo o dano moral e definido o seu causador, mister é obrigar
quem o cometeu a repará-lo, desde que o valor fixado a título de
indenização se adeque à extensão da lesão moral.

- Não sendo a verba indenizatória arbitrada em consonância com os
critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  a  sua  adequação  é
imperativa  à  realidade  dos  autos  e  ao  patamar  das  indenizações
fixadas por esta Corte de Justiça.

Historiam os autos que  ÍTALO SÁVIO GUEDES BRAYNER, ora
embargado, tinha um débito com a embargante, desde 2008, e, em junho
de 2010, recebeu proposta para quitar a dívida (R$ 277,49), mas não teve
condição de pagar. Em dezembro de 2010, recebeu da empresa um boleto
no valor de R$ 237,81, para quitar definitivamente o débito, que foi pago
em 13/12/2010 (f. 15). Porém seu nome permaneceu no SPC/SERASA por
mais de dois meses (f. 16).

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória, cujo pedido
inicial  foi  julgado procedente  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª Vara  Cível  de
Campina  Grande  (sentença  -  f.  130/135),  condenando  a  empresa
embargante ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com
juros de mora e correção monetária a partir da negativação indevida, além
de honorários advocatícios (20%).

Contra  essa  sentença  TNL  PCS  S/A  opôs  embargos  de
declaração (f. 137/140), acolhidos pelo Juiz de primeiro grau (f. 147/148),
para declarar o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária a
data do arbitramento na sentença (12 de setembro de 2012), por tratar-se
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de relação contratual. Posteriormente, manejou recurso apelatório, que foi
parcialmente  provido  apenas  para  minorar  o  valor  da  indenização  ao
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos embargos de declaração,  TNL PCS S/A alega omissão no
acórdão que proveu parcialmente a apelação, pois não restou consignado,
na sua parte dispositiva, a nova data de incidência da correção monetária.

Ausência de contrarrazões aos aclaratórios (f. 205).

É o breve relato. 

VOTO: Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                               Relator

Merece acolhimento a pretensão dos aclaratórios, uma vez que
realmente houve omissão no dispositivo do julgado embargado. 

Como visto, o acórdão minorou o quantum indenizatório fixado
pela sentença, mantendo os seus demais termos. Contudo não ocorreu o
estabelecimento da data para a incidência da correção monetária.

Eis dispositivo do acórdão atacado:

Diante do exposto,  dou provimento parcial à apelação, apenas
para  reduzir  o  valor  da  indenização  a  título  de  danos  morais  ao
patamar  de  R$ 5.000,00 (cinco  mil  reais),  mantendo  os  demais
termos da sentença.

Ora, como ocorreu um novo arbitramento em virtude da
minoração da verba indenizatória, a correção monetária deve incidir a
partir desse novo momento. 

Isso é necessário em respeito à Súmula 362 do STJ, in verbis: 

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

Ante o exposto,  acolho os embargos de declaração,  com
efeitos integrativos, para tão-somente determinar que a data do julgado
embargado é o marco inicial da correção monetária incidente no quantum
indenizatório arbitrado.
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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 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  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 31
de maio de 2016.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator
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