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ADVOGADO: Herberto Sousa Palmeira Júnior
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PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos de
declaração –  Omissões  no  julgado  –
Condenação  –  Restituição  de  valores  –
Termo  “a  quo”  dos  juros  de  mora  e  da
correção monetária – Discussão inexistente
no corpo do acórdão  – Enfrentamento  que
se impõe  – Relação contratual – Correção
monetária desde o vencimento – Juros de
mora desde a citação – Efeito modificativo –
Acolhimento.

-  Verificadas omissões a  macular  o
“decisum”, resta ao órgão julgador suprir os
vícios.

-  Tratando-se  de  responsabilidade
contratual, os juros de mora da condenação
à repetição do indébito devem fluir a partir
da citação (art. 219 do CPC), e a correção
monetária desde cada cobrança em valores
indevidos.

- Concede-se efeito modificativo do julgado
quando  detectada  omissão  capaz  de
determinar  a  reforma  do  acórdão
embargado.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos dos embargos de declaração acima identificados.



Embargos de Declaração nº 0017326-54.815.2001

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, acolher
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração,
opostos por Deolinda Araújo Neta, contra acordão de fls. 380/386,  proferido
pela Segunda Câmara Cível desta augusta Corte, que, em sede de recursos
apelatórios,  negou provimento  a  ambos,  mantendo a  sentença que julgou
procedente,  em  parte,  os  pedidos  autorais,  formulados  contra  a  ora
embargada, Moreira Construção e Incorporação Ltda.

Deolinda  Araújo  Neta,  nos  seus
aclaratórios, levantou omissão no julgado quanto ao questionamento sobre os
termos iniciais de  aplicação  dos juros  de  mora  e  da  correção  monetária
estabelecidos na sentença.

Defende  a  embargante,  em  síntese,  que
foram fixados os termos de forma equivocada, a partir de outubro de 2007,
quando  a  citação  válida  da  ré  nos  autos  ocorreu  em  2004  e  o  ilícito
reconhecido pela cobrança indevida das parcelas contratuais ocorreu a partir
de 2003.

Prequestiona  a  recorrente  dispositivos
legais  do  ordenamento  jurídico,  para  após,  requerer  o  acolhimento  dos
embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes.

Contrarrazões  aos  embargos  de
declaração às fls. 407/410, pela rejeição do pedido contido nos embargos.

É o relatório.

V O T O

Observa-se  dos  autos  que  a  sentença
proferida  na  “ação  declaratória  c/c  repetição  de  indébito  c/c  pedido
compensatório e pedido de tutela antecipada”  condenou a ora embargada a
“devolver  ao  autor  a  repetição  do  indébito  de  R$  6.297,44  (seis  mil
duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), ou seja,
R$ 12.594,88 (doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e
oito centavos), conforme planilha da Contadoria Judiciária,  mais juros
de mora de 0,5% ao mês, a contar de outubro de 2007” (fls. 317).
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Em  sede  de  embargos  de  declaração,
opostos  contra  o acórdão proferido,  que manteve inalterada a sentença,  a
autora,  Deolinda  Araújo  Neta,  levantou  omissão no  julgado  quanto  ao
questionamento sobre os termos iniciais de aplicação dos juros de mora e da
correção monetária estabelecidos na sentença.

Defendeu a  embargante,  em síntese, que
foram fixados os termos de forma equivocada, a partir de outubro de 2007,
quando  a  citação  válida  da  ré  nos  autos  ocorreu  em  2004  e  os ilícitos
reconhecidos pelas cobranças indevidas das parcelas ocorreram a partir de
2003.

Com efeito,  examinando  detidamente  tudo
o  que  consta  neste caderno  processual,  compreende-se  que  os  cálculos
foram apresentados pela Contadoria Judicial  em 08 de outubro de 2007 (fls.
299),  em  data  considerada  pelo  julgador  para  os  termos  “a  quo”  dos
acréscimos legais.

O Magistrado sentenciante, com isso, deve
ter compreendido que o valor  do indébito  fora calculado  pelo contador  com
todos os consectários devidos até aquela data, a partir de quando incidiriam
os acréscimos legais em decorrência da condenação.

Verificou o contador que a autora, em razão
do contrato para a aquisição do imóvel, pagou indevidamente o valor de R$
6.297,44 (seis mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro
centavos),  em  razão  de  juros  remuneratórios  e  correção  monetária  dos
valores contratuais cobrados de forma incorreta. 

Todavia,  as  disposições  da  sentença  não
representaram a melhor técnica a ser empregada, mormente porque sobre os
valores contratuais pagos indevidamente pela parte litigante a título de juros
remuneratórios e correção monetária devem incidir novos acréscimos, estes
últimos sendo os legais, em virtude da condenação.

Na  verdade,  os  primeiros  valores
representam  a  diferença  paga  a  mais  pela  parte  litigante  em  virtude  do
contrato para aquisição do imóvel, sem qualquer efeito da condenação.

Sobre estes valores apurados mês a mês
pelo contador  devem incidir juros de mora e correção monetária,  agora  em
virtude da condenação à devolução do indébito contida na sentença.

Em outras palavras,  superada a questão
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referente  ao valor  pago indevidamente  pela  autora  para  aquisição do
imóvel,  por  percentuais  sobre  as  parcelas  indevidamente  calculadas,
cabe a aplicação de juros de mora e correção monetária  sobre estes
valores, a fim de verificar   a quantia   corret  a   da condenação  .

Assim,  sendo  a  relação  entre  as  partes
regida  por  um contrato,  os  acréscimos legais  sobre a condenação  devem
seguir a seguinte regra, respectivamente, quanto a correção monetária e juros
de mora:

Súmula  43  do  STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo. 

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo,
induz  litispendência  e  faz  litigiosa  a  coisa;  e,
ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui  em  mora  o  devedor  e  interrompe  a
prescrição. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

OMISSÃO INEXISTENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  O
VENCIMENTO.  JUROS  DE  MORA  DESDE  A
CITAÇÃO.
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  Nº  282/STF.
REEXAME  DE  PROVAS.  APLICAÇÃO.  SÚMULA  Nº
7/STJ.
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.  À  falta  de  prequestionamento  acerca  do  conteúdo
normativo  contido  nos  dispositivos  apresentados  como
violados, inviável a análise do recurso especial. Súmula
nº 282/STF.
3. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da
estrita  análise  das  provas  carreadas  aos  autos  e  das
circunstâncias  fáticas  que permearam a demanda,  não
há como rever o posicionamento em virtude da aplicação
da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  19.784/RS,  Rel.  Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Desse  modo,  impõe-se  acolher  os
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embargos  de  declaração,  para  reconhecer o  vício  do  julgado  anterior,
imprimindo-lhe efeito modificativo.

Sobre o  valor  condenatório  a  ser
restituído cabem juros de mora a partir da citação e correção monetária
a partir da data de cada ilícito cometido.

Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO,  com efeito  modificativo,  para,  sobre  o  valor  da
condenação – R$ 12.594,88 (doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e
oitenta e oito centavos) –, fixar juros de mora a partir da citação e correção
monetária a partir da data de cada ilícito cometido.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira.

 
Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.

Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.
 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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