
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0002040-
48.2013.815.0731 — 5ª Vara Mista de Cabedelo.

RELATOR: João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE: Gráfica Santa Marta Ltda.
ADVOGADO:  Marcos Frederico Muniz Castelo Branco (OAB/PB12.157)
EMBARGADA: Mario Otavio Vilardo Ferreira dos Santos.
ADVOGADO: Mariana Ramos Paiva Sobreira (OAB/PB 13.272)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO
CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

— Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do
julgado  e  inexistindo  quaisquer  destas  hipóteses,  impõe-se  a  sua
rejeição,  mesmo  que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento.  (Embargos nº  0003189-11.2013.815.0301,  2ª
Câmara Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe
16.10.2017)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar  os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  por  Gráfica
Santa Marta Ltda, em face do acórdão de fls. 139/142, deu provimento à apelação
para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de Mario Otavio Vilardo Ferreira dos Santos.

O acórdão recorrido reconheceu a existência de dano moral em
favor do promovente haja vista que foi denunciado pela empresa junto ao Conselho
Regional  de  Medicina  por  fornecer  atestado  médico  com declarações  inverídicas  a
respeito do estado de saúde de um paciente, que no caso, era funcionário da empresa e



utilizou o atestado para prestar serviços irregularmente.

Afirma a embargante que o acórdão foi omisso, pois não houve
enquadramento de sua conduta aos arts. 186 e 187 do CC ao abuso de poder econômico
pela  embargada.  Aduz  que  as  omissões  ocorreram  porque  o  acórdão  não  foi
fundamentado e prequestionou os arts. 422, 710, 711 e 720 do CC, art.  173,§4º da
CF/88 e os arts. 371, 489, §1º do CPC (fls. 992/1.028).

Contrarrazões às fls. 1.032/1.078.

É o relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar
erro  material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma
forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. A omissão,
em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado que, em tese, deveria ter
se  pronunciado sobre  determinado  ponto  de  extrema relevância  para  o  deslinde  da
causa e que, não obstante, quedou-se inerte.

Pois bem.

Alega a embargante que o acórdão recorrido foi omisso ao não
enquadrar a sua conduta nos arts. 186 e 1871, se foi ação ou omissão da empresa.

No entanto, é evidente que a conduta da empresa foi comissiva
haja  vista  que,  conforme mencionou  o  acórdão  recorrido,  a  empresa  denunciou o
promovente/embargado ao Conselho Regional de Medicina afirmando que o mesmo
teria fornecido atestado médico que não refletia a realidade do paciente, que era seu
funcionário, inclusive pleiteando a punição do médico/embargado. Isto é, a empresa
questionou  a  validade  do  atestado  sem  apresentar  nenhum  elemento  capaz  de
desconstituir a conclusão a que chegou o médico sobre o estado de saúde do paciente,
pressupondo, de plano, a falsidade do documento. Deste modo a denúncia configura ato
ilícito passível de indenização por danos morais, conforme mencionam os arts. 186 e
187 do CC devidamente explicitados à fl. 141.

Assim, inexiste omissão neste ponto.

No  que  se  refere  à  alegação  de  omissão  decorrente  da  não
fixação da taxa SELIC, algumas considerações devem ser feitas. Vejamos:

Ao estabelecer o montante devido a título de indenização por
danos morais, o acórdão embargado fixou juros de mora a partir do evento danoso, com
base na vigente súmula 542 do STJ, bem como correção monetária a partir da data do

1 Art.186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete 
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

2 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.



arbitramento, também com base em tese sumulada3 no STJ.

O  embargante,  por  sua  vez,  aduz  que  deveria  ser  aplicada
apenas a taxa SELIC a partir do arbitramento.

Pois bem.

O art.  406 do Código Civil  determina que “quando os juros
moratórios  não  forem  convencionados,  ou  forem  sem  taxa  estipulada,  ou  quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça interprete o art.
406 do CC aplicando a taxa SELIC4, que inclui correção monetária na sua constituição,
é fato que a questão ainda é tormentosa no âmbito daquela Corte, porquanto encontra-
se pendente de julgamento o RESP 1.081.149 cuja relatoria cabe ao Min. Luis Felipe
Salomão, na qual se discute a taxa de juros em dívidas civis (art.406 do CC), bem como
o momento inicial de sua fluência, de modo a adequar as súmulas aos precedentes da
Corte.

Ou seja, em que pese o julgamento do STJ pela aplicação da
taxa SELIC, é fato que a própria Corte possui entendimentos recentes ratificando a
vigência das súmulas 54 e 362 do STJ, senão vejamos:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA  E NULIDADE DE TÍTULOS
DE CRÉDITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.  NEATIVA
DE   PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  AUSÊNCIA.  VIOLAÇÃO  DE
DISPOSITIVO       CONSTITUCIONAL       E      SÚMULA.
DESCABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF.  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO  NÃO   IMPUGNADO.
SÚMULA  283/STF.   FUNDAMENTAÇÃO   DEFICIENTE.  SÚMULA
284/STF.   LITIGÂNCIA  DE   MÁ-FÉ.   CONDUTA DESLEAL NÃO
CARACTERIZADA.  PROTESTO    INDEVIDO.   DUPLICATAS
EMITIDAS   FRAUDULENTAMENTE.   DANOS  MORAIS.   VALOR
ARBITRADO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  SÚMULA  54/STJ.
SÚMULA 362/STJ.(…)  Em   se   tratando   de   responsabilidade  civil

3 A correção monetária do valor de indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. 
(Súmula 362, STJ). 

4PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE

CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. TAXA SELIC. (...)3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é
composta  de juros  moratórios  e  de  correção monetária,  devendo incidir  a  partir  do arbitramento da
indenização. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.(STJ – Edcl
nos  Edcl  no  AgRg  no  AREsp  245218/SP  –  Rel.Min.  João  Otávio  Noronha  –  Terceira  Turma  –
25/11/2013)



extracontratual, a jurisprudência  do  STJ  firmou-se no sentido de que
o  termo inicial  dos  juros  de  mora  é  a  data  do  evento  danoso  (súm.
54/STJ). 10.  Quanto  à  correção  monetária  do  valor  devido  a  título
de compensação  por  danos  morais, esta Corte possui o entendimento
de que  deve  incidir  a  partir  do  seu arbitramento definitivo (súm.
362/STJ). (RESP 1423942 – Rel.Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma –
29/09/2017)
 

Desta  feita,  não  há  que  se  falar  em  omissão  do  acórdão
recorrido, porquanto não há dúvidas de que a Corte Superior manteve a redação das
súmulas  54  e  362,  de  modo  que  sua  aplicação  por  esta  Corte  encontra-se  em
consonância com entendimentos jurisprudenciais.

A interpretação pretendida pelo embargante, para aplicar a taxa
SELIC  somente  a  partir  do  arbitramento  da  indenização,  além de  causar  evidente
prejuízo  ao  ofendido/embargado,  é  incompatível  com os  verbetes  sumulares  acima
citados, razão pela qual, não há que se retificar o acórdão recorrido.

Como mencionado, os embargos de declaração se prestam a
sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o recurso cabível para
rever os termos da decisão, conforme pretende a embargante.

Neste sentido, o entendimento pretoriano ensina:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIOS.  INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  REJEIÇÃO. Os  embargos  de
declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição
ou  omissão,  não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e  inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição, mesmo que tenham
finalidade  específica  de  prequestionamento. (Embargos nº  0003189-
11.2013.815.0301,  2ª  Câmara Cível  do TJPB, Rel.  Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho. DJe 16.10.2017)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO  CONTRA ACÓRDÃO.
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  DE  DEMONSTRADO.  MANIFESTO
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA  TEMÁTICA.  Finalidade  de
prequestionamento. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Não  verificação.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  REJEIÇÃO.  Os
embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de
obscuridade,  contradição  ou  omissão,  ou,  ainda,  para  corrigir  erro
material,  não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado e  não  existindo
quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do  expediente,  impõe-se  a  sua
rejeição.  Se a parte dissente tão somente dos fundamentos narrados no
decisum combatido, deve-se valer do recurso adequado para impugná-
lo, não se prestando os embargos declaratórios para tal finalidade. Nem
mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os
argumentos, os quais restaram repelidos pela fundamentação desenvolvida
na decisão. (Apelação nº 0003159-40.2015.815.2003, 4ª  Câmara Cível  do
TJPB, Rel. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. DJe 05.10.2017)

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.



Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente).  Presentes no julgamento o Exmo. Dr.  João
Batista Barbosa (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar
Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0002040-
48.2013.815.0731 — 5ª Vara Mista de Cabedelo.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de janeiro de 2017

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                    Relator


