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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº: 0000813-61.2013.815.0201
RELATOR : Tércio Chaves de Moura – Juiz Convocado 
EMBARGANTE : Claro S/A
ADVOGADO : Lincoln Araújo Diniz, OAB-PB 22.469
EMBARGADO : Fabiano Cabral dos Santos
ADVOGADO : Marcos Antônio Inácio da Silva, OAB/PB 4.007

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS
INTEGRATIVOS.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.  TERMO  INICIAL.  JUROS
DE  MORA.  EVENTO  DANOSO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  DESDE  O  ARBITRAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO.  SÚMULA  Nº  362,  DA  CORTE
SUPERIOR  DE  JUSTIÇA.  OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

-  Havendo  obscuridade  constante  no  Acórdão
embargado,  impõe-se  acolhê-los  para  sanar  a
omissão apontada, mantendo os demais termos da
referida decisão.

-  Quanto  aos  juros  legais,  tendo  em  vista  que  a
responsabilidade é extracontratual, aplica-se a súmula nº
54 do STJ, no sentido de incidir a partir do evento danoso
(inscrição indevida), no percentual de 1% ao mês.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 158.

 RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (fls. 147/150) interpostos

pela Claro S/A, aduzindo a existência de contradição, uma vez que os juros de

mora referentes à reparação de Dano Moral contam a partir da Sentença que

determinou o valor da indenização.
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Contrarrazões à fl. 154.

É o relatório. 

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição e obscuridade.

Sua finalidade, repito,  é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

Razão não assiste ao Embargante.

Avançando, debruço-me sobre a temática relativa à incidência

dos juros de mora e à fixação da correção monetária.

Dessa forma, no tocante à correção monetária, nas hipóteses

de indenização por danos morais,  é pacífica a aplicação da súmula 362 do

STJ, no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser

corrigido monetariamente a partir do arbitramento. 

Quanto aos juros legais, tendo em vista que a responsabilidade

é extracontratual, aplica-se a súmula nº 54 do STJ, no sentido de incidir a partir

do evento danoso (inscrição indevida), no percentual de 1% ao mês. 

Ante o exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS

DE  DECLARAÇÃO,  COM  EFEITOS  MERAMENTE  INTEGRATIVOS,  para

acrescentar no dispositivo do Acórdão que, tendo em vista a condenação em

danos morais,  os juros de mora deverão incidir,  no importe de 1% (um por

cento)  ao  mês,  sobre  o  valor  da  condenação,  a  partir  do  evento  danoso

(inscrição  indevida),  e  a  correção  monetária,  pelo  IGP-M,  devida  desde  a

prolação da Decisão que arbitrou a indenização (Súmula nº 362 do Superior

Tribunal de Justiça).
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora 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 agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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