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ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  - 
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TERMO 
INICIAL  DA CORREÇÃO MONETÁRIA  SOBRE 
O  VALOR  INDENIZÁVEL  ATRIBUÍDO  AOS 
DANOS  MORAIS  –  SÚMULA  362  DO  STJ  – 
ATUALIZAÇÃO  A  PARTIR  DA  DATA  DO 
ARBITRAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  - 
CABIMENTO  -  ACOLHIMENTO  DOS 
EMBARGOS. 

-  A  correção  monetária  sobre  o  valor  da 
indenização por danos morais, tem o seu marco 
inicial a partir da data do arbitramento da verba, 
nos termos da Súmula 362 do STJ.

-  Cabem  embargos  de  declaração  quando  for 
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 
juiz ou o tribunal. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos,  em  acolher os embargos declaratórios,  nos termos do 
voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 149.

RELATÓRIO
Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  por  Banco 

Finasa BMC S/A, insurgindo-se contra Acórdão de fls. 125/132 que deu provimento 
parcial ao apelo por ele interposto em face da decisão de primeiro grau que julgou 
procedente  a  ação  ajuizada  por  Pedro Jerônimo de  Sousa Filho em face  do 
embargante.
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Irresignado, o banco promovido interpôs embargos de declaração 
(fls.  135/138),  alegando,  em síntese,  que houve  omissão no  acórdão,  quanto  à 
atualização dos consectários legais sobre a indenização por danos morais, razão 
porque requer o acolhimento dos aclaratórios para, suprindo a omissão, determine,  
com base na Súmula 362 do STJ, que a correção monetária incida a partir da data 
do  arbitramento  do  novo  valor  condenatório,  já  que  no  dispositivo  do  acórdão 
vergastado, ficou evidenciado a reforma da sentença  a quo apenas no tocante à 
minoração da verba indenizatória, restando omissa, a atualização monetária desse 
quantum.

Embora regularmente intimado, o recorrido deixou fluir inaproveitado 
o prazo para contrarrazoar os embargos declaratórios, conforme atesta a certidão fl.  
144.

Cota Ministerial às fls. 155/156, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO
Com vistas  a  suprir  possíveis  vícios  da  decisão,  o  ordenamento 

jurídico pátrio permite que as partes, independentemente de sucumbência1, utilizem 
os “Embargos de Declaração” para aclarar a decisão que eventualmente sofra de 
obscuridade, omissão ou contradição. 

A doutrina tem contribuído quando define o recurso como sendo 
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, o esclarecimento 
ou a integração da decisão judicial  impugnada,  na lição de Alexandre Câmara2. 
Theodoro Júnior igualmente entende como sendo o recurso destinado a pedir ao 
juiz  ou  tribunal  prolator  da  decisão  que  afaste  obscuridade,  supra  omissão  ou 
elimine contradição existente no julgado3.

De  toda  forma,  os  Embargos  de  Declaração  contribuem  para  o 
aprimoramento do julgado e não representam crítica ao juízo. Nesse sentido o STF 
tem entendido:

“Os  embargos  declaratórios  não  consubstanciam  crítica  ao 
ofício  judicante,  mas  servem-lhe  ao  aprimoramento.  Ao 
apreciá-los,  o  órgão  deve  fazê-lo  com  espírito  de 
compreensão,  atentando  para  o  fato  de  consubstanciarem 
verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 
legal.”  (STF-2ª  Turma,  A.I.  163.047-5-PR-AGRG-EDCL,  j. 
18.12.95, v.u., DJU 8.3.96).

Dessa forma, será cabível o referido recurso, segundo o Código de 
Processo  Civil,  quando  a  sentença  incidir  nas  situações  elencadas  pelos  seus 
incisos:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 

1STF – 2ª T. RE 221.196-5-EDcl. DJU 23/10/98. No mesmo sentindo: RTRF – 3ª Reg. 24/213.

2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, v. II.

3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
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I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade ou 
contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal. 

Pois bem.
Aduz a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão por 

não tratar da correção monetária. 

Cumpre-nos  registar  que  lacunas  a  serem  sanadas  via  E. 
Declaratórios refere-se à questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 
não se posicionou, inclusive matérias de ofício.

De fato,  observando o  acórdão de fls. 125/132, foi  reformada a 
sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais, todavia, o 
relator não se manifestou acerca da correção monetária do quantum arbitrado.

Segundo  prescreve  a  Súmula  nº  362  do  STJ  “a  correção 
monetária  do  valor  da  indenização  do  dano  moral  incide  desde a  data  do 
arbitramento”.

Assim, reconheço a alegada omissão para determinar que, em se 
tratando de indenização por danos morais, o termo a quo da correção monetária é a 
data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização (AgRg no REsp 
1202806/MG, Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 
01/12/2011, DJe 09/12/2011). 

DISPOSITIVO
Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO, para fixar como termo a quo da correção monetária, a data 
da  prolação  da  decisão  desta  Câmara  que  fixou  o  novo  quantum 
indenizatório, passando a integrar o Acórdão atacado.

É como voto.

Presidiu a Sessão a  Exma. Sra.  Desª. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), a 
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de 
Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

              DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                      RELATOR
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