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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO
Embargos de Declaração – nº. 0087930-59.2012.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Embargante: Wellington Alexandre de Farias – Adv.: Paulo Guedes 
Pereira - OAB/PB Nº 6.857

Embargado:Ricardo Vieira Coutinho – Adv.: Luiz Pinheiro Lima – OAB/PB
Nº  10.099 

EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS  MODIFICATIVOS  - OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO  -  VÍCIOS  NÃO
CARACTERIZADOS  -  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DA  MATÉRIA  ENTALHADA  NA
DECISÃO HOSTILIZADA – IMPOSSIBILIDADE
–  REJEIÇÃO  –  DANO  MORAL  –
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL  –
JUROS  DE  MORA  –  EVENTO  DANOSO  –
CORREÇÃO MONETÁRIA  - ARBITRAMENTO –
ANÁLISE DE OFÍCIO  - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.

-  Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis
somente quando presente uma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.

- Impossibilidade de se rediscutir a matéria de
mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  os  embargos  de

declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  133/155)
com  efeitos  modificativos  opostos  por Wellington  Alexandre  de  Farias,
contra  acordão  proferido  pela  Terceira  Câmara  Cível,  que  negou
provimento a Apelação Cível manejada pelo embargante.  

Alega  o  embargante,  que  não  há  que  se  falar  em
excesso praticado, simplesmente por ter se utilizado de tom mais austero
quando da narrativa de um fato de interesse de toda uma coletividade,
principalmente  quando  os  protagonistas  em  questão  dizem  respeito  a
pessoas  públicas  de  grande notoriedade social,  fato  este  sobre  o  qual
omitiu-se o acordão embargado.

Alega  ainda  que  as  menções  realizadas  pelo
embargante forma justamente no cenário político no qual o mesmo está
inserido, fato este sobre o qual omitiu-se o acordão embargado. 

Aduz  que  o  acordão  embargado  caiu  em  patente
contradição ao ser fundamentado em entendimentos jurisprudenciais que
condizem  exatamente  com  o  ocorrido,  ou  seja,  da  função  jornalística
exercida com compromisso e sem excessos,  sem qualquer intenção de
macular a honra do embargado. 

Aduz ainda que o acordão embargado foi omisso no que
concerne  a  pessoa  pública  do  embargado,  fator  que  deve  ser
imprescindivelmente considerado quando da análise da responsabilização
civil por danos morais.

Ressalta  que  em  momento  algum  descambou  para
ofensas pessoais ao embargado, ou teve o intuito de difamá-lo limitando-
se a narrar fato notório na sociedade pessoense, fato este sobre o qual
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omitiu-se o acordão embargado. 

Ressalta ainda que desde a entrada em vigor do Código
Civil de 2002, não mais se usa o INPC, mas a taxa SELIC, a título de juros
de mora, excluindo-se a aplicação da correção monetária, em razão desta
já se encontrar embutida no referido indexador.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos. 

O embargado apresentou contrarrazões às fls. 160/165.

É o relatório.

VOTO

O cerne  da  questão  consiste  na  alegação  de  que  o
acordão embargado foi omisso e contraditório, ao não reconhecer que em
momento algum descambou para ofensas pessoais ao embargado, que o
embargante utilizou-se simplesmente de um tom mais austero quando da
narrativa  de  um  fato  de  interesse  de  toda  uma  coletividade,  que  as
menções realizadas pelo embargante foram justamente no cenário político
no qual o mesmo está inserido,  que os entendimentos jurisprudenciais
que  condizem  exatamente  com  o  ocorrido  e  que  não  foi  levado  em
consideração que o embargado é uma pessoa pública.

Não há que se falar em omissão ou contradição, pois,
observa-se que o embargante pretende rediscutir questão probatória, o
que é inviável em sede embargos de declaração.

“In  casu”, não  vislumbro  qualquer  omissão  ou
contradição pois verifica-se que o acordão pelejado trouxe em seu âmago
a motivação e os fundamentos para o desprovimento da Apelação Cível,
enfocando todas as questões debatidas nas razões recursais. 

Denota-se,  à  evidência,  que  o  embargante  deseja
rediscutir as questões ínsitas a Apelação Cível, despontando, daí, a total
inadmissibilidade da via embargante.
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Destarte,  inexistindo  qualquer  obscuridade  ou
contradição a ser sanada por meio dos presentes Embargos Declaratórios,
mister a sua rejeição.

Analisando os autos verifico que o embargante em sede
de embargos de declaração alega que desde a entrada em vigor do Código
Civil de 2002, não mais se usa o INPC, mas a taxa SELIC, a título de juros
de mora, excluindo-se a aplicação da correção monetária, em razão desta
já se encontrar embutida no referido indexador.

Apesar de o embargante não ter questionado o fato no
recurso apelatório de fls. 83/97, o mesmo trata-se de matéria de ordem
pública que passo a analisar agora.

Em  relação  aos  juros  de  mora,  é  cediço  que  nas
indenizações  recorrentes  de responsabilidade extracontratual,  como  “in
casu”  incidem a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.
DIVULGAÇÃO INDEVIDA DO NOME COMPLETO
E DA FOTO DE ADOLESCENTE FALECIDO NA
PRÁTICA  DE  ATO INFRACIONAL.  ABUSO NO
DIREITO  DE  INFORMAR.  OCORRÊNCIA  DE
DANO  MORAL  INDENIZÁVEL.  VALOR
RAZOÁVEL DO QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.
SÚMULA  54/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  Modo  de  veiculação  de  reportagens,
noticiando a morte do filho dos autores, em
confronto com policiais militares, que maculou
a honra do menor e de sua família, expondo-
os  a  situação  extremamente  vexatória  e
constrangedora.
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2.  Não  obstante  o  caráter  informativo  dos
noticiários  demandados  e  seu  perceptível
interesse  público,  ficou  claro  o  abuso  no
direito  de  informar.  Em  se  tratando  de
adolescente,  cabia  às  empresas  jornalísticas
maior prudência e cautela na divulgação dos
fatos, do nome, da qualificação e da própria
fotografia  do  menor,  de  forma  a  evitar  a
indevida  e  ilícita  violação  de  seu  direito  de
imagem e dignidade pessoal.
3.  O  valor  estabelecido  pelas  instâncias
ordinárias  a  título  de indenização por  danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que
a  condenação  se  revelar  irrisória  ou
exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no caso
em tela  (R$  18.000,00,  sendo  R$  6.000,00
para cada demandado).
4.  Na  hipótese  de  responsabilidade
extracontratual,  os  juros  de  mora  são
devidos desde a data do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 deste Tribunal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  REsp  1406120/SP,  Rel.  Ministro
LÁZARO  GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO  TRF  5ª  REGIÃO),  QUARTA
TURMA,  julgado  em  16/11/2017,  DJe
22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACIDENTE
FERROVIÁRIO.  VÍTIMA  FATAL.  CULPA
CONCORRENTE.  PRECEDENTES.  DANOS
MORAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.
PRECEDENTES.
1.  Ao  imputar  à  companhia  de  trens  a
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responsabilidade  pelo  acidente  ocorrido,  a
decisão  primeva,  dentre  os  diversos
precedentes  colacionados  para  embasar  o
decisum, trouxe precedente idêntico ao caso
sob exame, que figurou, inclusive, na ementa
da decisão monocrática.
2.  A  jurisprudência  do  STJ  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  há  culpa
concorrente  entre  a  concessionária  do
transporte  ferroviário  e  a  vítima,  seja  pelo
atropelamento  desta  por  composição
ferroviária, hipótese em que a primeira tem o
dever de cercar e fiscalizar os limites da linha
férrea, mormente em locais de adensamento
populacional, seja pela queda da vítima que,
adotando  um  comportamento  de  elevado
risco,  viaja  como  'pingente'.  Em  ambas  as
circunstâncias, concomitantemente à conduta
imprudente  da  vítima,  está  presente  a
negligência  da  concessionária  de  transporte
ferroviário, que não se cerca das práticas de
cuidado  necessário  para  evitar  a  ocorrência
de sinistros. (REsp 1.034.302/RS, Rel.
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  12/04/2011,  DJe
27/04/2011- grifou-se).
3.  Na  hipóteses  dos  autos,  a
responsabilidade civil  é extracontratual,
motivo pelo qual devem os juros de mora
incidir  a  partir  do  evento  danoso
(Súmula 54/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1175601/SP,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  16/11/2017,  DJe
23/11/2017)
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Em relação a correção monetária: 

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 187
DO  CC/2002.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
COLISÃO. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA
RECORRENTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  RELAÇÃO
EXTRACONTRATUAL.  TERMO  INICIAL  DOS
JUROS  DE  MORA.  EVENTO  DANOSO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  282  E  356/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  O  eg.  Tribunal  de  origem,  à  luz  das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu que a
culpa  pelo  acidente  em  discussão  foi
exclusivamente do motorista do caminhão de
propriedade  da  ré.  A  alteração  de  tal
conclusão  demandaria  a  análise  do  acervo
fático-probatório  dos  autos,  o que é vedado
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.  A  jurisprudência  das  Turmas  que
integram a Segunda Seção deste Tribunal
é uníssona no sentido de que "os juros
moratórios  fluem  a  partir  do  evento
danoso,  em  caso  de  responsabilidade
extracontratual", sejam os danos morais
ou  materiais  (incidência  da  Súmula
54/STJ). 3.  Não  há  interesse  recursal
quanto  ao  pleito  de  fixação  do  termo
inicial  da  correção  da  indenização  por
danos  morais  como  sendo  a  data  do
arbitramento,  tendo  em  vista  que  as
instâncias  ordinárias  já  determinaram a
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incidência  da  correção  monetária  da
forma pleiteada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  REsp  1511700/SP,  Rel.  Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
28/03/2017, DJe 18/04/2017)

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  COLISÃO  DE  VEÍCULOS.  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Alegação genérica de violação ao art. 535
do  Código  de  Processo  Civil,  pois  a  parte
recorrente  somente  argumentou  que  as
questões  postas  nos  aclaratórios  interpostos
na  origem  não  foram  respondidas,  sem
pontuar, de forma específica, quais seriam e
qual  a  sua  relevância  para  solução  da
controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Falta de emissão de juízo de valor acerca
da  comprovação  dos  danos  materiais,
concomitante  com  ausência  de  regular
invocação  de  afronta  ao  art.  535  do
CPC/1973,  configura  falta  de
prequestionamento  do  tema.  Incidência  das
súmulas 282/STF e 211/STJ.
3.  No  caso  de  responsabilidade
extracontratual,  a  correção  monetária  dos
valores  devidos  a  título  de  dano  material
incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto
aos danos morais, a correção monetária
sobre o quantum devido a título de danos
morais  incide  a  partir  da  data  do
arbitramento  (Súmula  362/STJ)  e  os
juros  de  mora,  desde  o  evento  danoso
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(Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt  no  AREsp  846.923/RJ,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos, e
de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sobre
a  condenação  incidam juros  de  mora  de  1% ao  mês  desde  o  evento
danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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