
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000521-62.2013.815.0141 — 2ª Vara de Ca-
tolé do Rocha
RELATOR: João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)
EMBARGADA: Rita Campos Ferreira
ADVOGADO: Gerson Dantas Soares (OAB/PB nº 17.696)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  —
OCORRÊNCIA  —  CORREÇÃO  MONETÁRIA  —
TERMO  INICIAL  —  SÚMULA  362  DO  STJ  —
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  DATA  DO
ARBITRAMENTO — ACOLHIMENTO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões, contradições ou obscuridades. 

— “...correção monetária desde o arbitramento da indenização. Dian-
te da majoração do valor da indenização, a correção do montante de-
verá  ocorrer  a  partir  da  publicação do  acórdão,  conforme Súmu-
la 362 do STJ.” (Apelação Cível nº 0011376-58.2014.8.13.0097 (2),
9ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Amorim Siqueira.  j.  15.02.2017,
Publ. 13.03.2017).

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos modificativos.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  por Telemar
Norte Leste S/A contra o acórdão de fls. 246/249, que deu provimento parcial ao recur-
so apelatório, a fim de majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais), bem como os honorários advocatícios para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos. 
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No caso, o embargado ajuizou a presente ação indenizatória em
razão do bloqueio indevido de sua linha telefônica.

A magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a promovida/embargante ao restabelecimento do terminal fixo, declarar ine-
xistente qualquer débito vinculado ao número, além do pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No julgamento da apelação, a Egrégia Terceira Câmara Especia-
lizada Cível majorou o quantum indenizatório.

A embargante assegura que o acórdão não se pronunciou sobre o
termo inicial da correção monetária. 

Apesar de intimado, o embargado não apresentou resposta ao re-
curso (fls. 259).

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extre-
ma relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma
forma, a contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante
clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Vislumbra-se dos autos que o dispositivo do decisum de 1º grau
determinou que a indenização seria corrigida monetariamente a partir da data da senten-
ça.

O acórdão, por sua vez, majorou o quantum indenizatório, mas
silenciou quanto ao termo inicial da correção monetária, mencionado apenas que a sen-
tença ficava mantida “em seus demais termos”.

Ora,  como  houve  majoração  da  indenização,  a  correção  da
quantia deve ser contada a partir da publicação do acórdão.

Nesse sentido:

2



APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVADA - NOME INSCRI-
TO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - INDEVIDAMENTE - MAJO-
RAÇÃO DO MONTANTE - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA
- TERMO  INICIAL -  EVENTO  DANOSO  - CORREÇÃO MONE-
TÁRIA - A PARTIR DA DECISÃO PRIMEIRO RECURSO NÃO
PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA EM PARTE. Se foi
negada pelo autor a existência do débito objeto da restrição cadastral,
transfere-se ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação.
Ausente a prova da avença, tem-se por irregular a inclusão de dados
em cadastros restritivos de crédito o que, por si só, caracteriza dano
moral passível de reparação pecuniária. A indenização por dano moral
deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai
do art. 944, caput, do Código Civil. No caso de responsabilidade ex-
tracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento da-
noso, nos termos da Súmula 54 do STJ e a correção monetária desde
o arbitramento da indenização. Diante da majoração do valor da
indenização, a correção do montante deverá ocorrer a partir da
publicação do  acórdão,  conforme Súmula 362 do  STJ. (Apelação
Cível nº 0011376-58.2014.8.13.0097 (2), 9ª Câmara Cível do TJMG,
Rel. Amorim Siqueira. j. 15.02.2017, Publ. 13.03.2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE INS-
CRIÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCU-
MENTO  C/C DANOS  MORAIS -  INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO
DE  DEVEDORES  -  INEXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO
DECLARADA PELO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO DE INOVA-
ÇÃO RECURSAL AFASTADA - MÉRITO - DEVER DE INDENI-
ZAR CONFIGURADO -  PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDE-
NIZAÇÃO POR DANO MORAL -  ACOLHIMENTO - ALTE-
RAÇÃO  DO TERMO  INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁ-
RIA - DATA DO ACÓRDÃO - SÚMULA 362 DO STJ  - MANU-
TENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE VERBA
HONORÁRIA  -  SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº  1528233-8,
9ª  Câmara  Cível  do  TJPR,  Rel.  José  Augusto  Gomes  Aniceto.  j.
02.06.2016, unânime, DJ 21.06.2016).  

Vale lembrar que, nos termos da Súmula 362 do STJ, “a corre-
ção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitra-
mento.”(Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Ante  o  exposto, ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,  apenas para determinar que
a correção monetária deve incidir sobre o quantum indenizatório em conformidade com
a Súmula 362 do STJ.

É como voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

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

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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