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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001106-80.2010.815.0251
Origem : 5ª Vara da Comarca de Patos
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
Apelante : Banco Bonsucesso S/A
Advogado : Lourenço Gomes Gadelha de Moura
Apelado : José Delfino da Costa
Advogado : Raimundo Medeiros da Nóbrega Filho

APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.   CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO  COM  DESCONTOS  MENSAIS  DA
APOSENTADORIA RECEBIDA PELO AUTOR MEDIANTE
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  DILIGÊNCIA  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO  DO  NEXO  CAUSAL ENTRE  O  ATO  E
RESULTADO  LESIVO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  EXIMINDO-SE  DO
DEVER  DE  INDENIZAR  SOMENTE  NA  HIPÓTESE  DE
CULPA  EXCLUSIVA  DO  CONSUMIDOR  OU  DE
TERCEIRO. DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO
FATO.  PRESTAÇÃO  INDENIZATÓRIA.  QUANTUM
EXACERBADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
DO  FORNECEDOR  DE  SERVIÇO.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  DE  FORMA  SIMPLES.  ELEMENTO  DE
ATUALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL.

A instituição  financeira  que permitiu  a  abertura  de  conta-
corrente  com  documento  falso,  agiu  negligentemente,
devendo,  dessa forma, responder pelos danos causados ao
titular dos documentos.
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O  fornecedor  do  serviço  responde  independentemente  de
culpa pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor, que
corresponde  ao  modo  de  seu  fornecimento,  e  só  terá  a
responsabilidade  excluída  na  situação  em  que  o  defeito
inexiste ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

O dano moral se consubstancia pela comprovação do próprio
fato, independentemente da prova de resultado material.

O  quantum  indenizatório  arbitrado,  considerando  os
aspectos do ato ilícito, está dentro dos parâmetros relativos à
compensação  da  vítima  e  ao  aspecto  compensatório,
desestimulando a prática de atos semelhantes

Ausente a má-fé do prestador do serviço pela cobrança das
prestações na forma pactuada no contrato, a restituição das
parcelas descontadas do consumidor será de forma simples,
restando afastada a configuração da hipótese do Parágrafo
Único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria
de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar
seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento  extra
petita nem reformatio in pejus.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento parcial  ao
apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo  Banco Bonsucesso S/A
contra sentença prolatada nos autos da ação de indenização em face dele ajuizada
por José Delfino da Costa.

O  Juízo  a  quo julgou  procedente  em  parte  o  pedido  por
entender que estava demonstrado o nexo causal entre os descontos indevidos nos

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001106-80.2010.815.0251 – Acórdão                   2



proventos do autor e o ato praticado com suposta fraude por terceiro, que utilizou
dados do demandante para celebrar o negócio jurídico questionado, aduzindo que
a responsabilidade da instituição financeira  é  objetiva e esta não comprovou a
culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de  terceiros.  Condenou  o  promovido  ao
pagamento de indenização no importe de R$ 4.500,00, a repetição das parcelas
descontadas  do  autor  em  dobro  e  ao  adimplemento  de  custas  processuais  e
honorários advocatícios na razão de 20% do valor da condenação, f. 210/212.

Alega o apelante que o ato ilícito não está consubstanciado,
em razão da inexistência da comprovação do nexo entre a conduta e o resultado
lesivo apontado pelo apelado.

Sustenta que o dano moral alegado inocorreu, pois esta lesão
não se presume, pontuando que deve estar comprovado nesta relação processual.

Questiona  também  a  extensão  econômica  da  indenização,
afirmando  que  a  quantia  arbitrada  é  abusiva,  exorbitante  e  imoral,  pois
proporcionará o enriquecimento sem causa do apelado.

Aduz  que  não  está  configurada  a  situação  para  ensejar  a
repetição do indébito em dobro, haja vista que o contrato celebrado é válido e não
houve qualquer desconto a maior das prestações pactuadas, asseverando que agiu
de boa fé na constituição do negócio jurídico em questão.

Pugna pelo provimento do apelo para reformar  in totum a
sentença e julgar improcedente o pedido especificado na exordial.

O apelado assevera que a sentença deve ser mantida, por não
ter exteriorizado ato no sentido de celebrar o contrato de mútuo em questão, razão
por que o apelante deve ser responsabilizado pela desídia e prejuízos financeiros
ocasionados.

Afirma que o quantum indenizatório arbitrado está dentro
dos parâmetros da ordem jurídica, e que a situação se enquadra na hipótese da
repetição do indébito em dobro, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do
apelo.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso,
por  entende  que  o  ato  ilícito  está  demonstrado,  uma  vez  que  o  apelado  não
celebrou contrato de mútuo, que a instituição financeira assume o risco ao pactuar
o  negócio  jurídico  em  questão,  e  que,  demonstrada  a  cobrança  indevida,  a
restituição deve ser em dobro.
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É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A irresignação  do  apelante  devolve  todos  os  capítulos  da
sentença, quais sejam: a configuração ou não do ato ilícito; a extensão do quantum
indenizatório;  e  a  repetição  do  indébito  em  dobro  das  prestações  exigidas  do
apelado.

Antes  de  solucionar  as  questões  veiculadas  na  exordial,  a
título de esclarecimento, consigno que figurou no polo passivo desta demanda
inicialmente o Banco do Brasil S/A, que, ao demonstrar sua ilegitimidade passiva e
apontar que a relação jurídica material havia sido celebrada com o apelante, foi
excluído da lide.     

Ultrapassada essa explicação, enfrento a pretensão recursal.

Narra o autor/apelado na exordial que não celebrou contrato
de mútuo com a instituição financeira demandada e que as prestações descontadas
do seu benefício de aposentadoria eram indevidas.

O  Juízo  a  quo julgou  procedente  em  parte  o  pedido  por
entender que estava demonstrado o nexo causal entre os descontos indevidos nos
proventos do autor e o ato praticado com suposta fraude por terceiro, que utilizou
dados do demandante para celebrar o negócio jurídico questionado, aduzindo que
a responsabilidade da instituição financeira  é  objetiva e esta não comprovou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Retratam os documentos insertos às f. 152/158 que o apelante
celebrou contrato com José Delfino da Costa,  152/154, e a assinatura aposta no
instrumento contratual é semelhante a contida no documento de identidade de f.
155.

No entanto, os elementos identificadores do documento de f.
155  divergem  em  parte  dos  instrumentos  de  identificação  apresentados  pelo
autor/apelado  com  a  petição  inicial,  f.  10,  diferenciando-se  na  assinatura,  na
filiação e nos caracteres do documento de origem.

A ordem  jurídica  vigente  estabelece  que  o  fornecedor  do
serviço responde independentemente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ao
consumidor,  que  corresponde  ao  modo  de  seu  fornecimento,  e  que  a
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001106-80.2010.815.0251 – Acórdão                   4



responsabilidade será excluída na situação em que o defeito inexiste ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro,  nos termos do inciso I,  do §1º,  e  dos
incisos I e II, do §3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

 Não elide a responsabilidade do fornecedor o fato de ter
sido  enganado  por  terceiro  que,  fazendo-se  passar  pelo  consumidor  e  usando
documento falso ou furtado, contrai dívidas em nome deste. 

O  uso  desse  expediente  por  fraudadores  é  corriqueiro,
previsível e compõe o risco da atividade, não configurando caso fortuito.

In casu,  o defeito do serviço está configurado pela falta de
diligência da instituição financeira no sentido de pedir outros documentos que
servissem para identificar a pessoa com quem estava contratando.

 
Caracteriza-se  o  dano  moral  na  situação  em  que  os  fatos

ultrapassaram  a  esfera  do  mero  aborrecimento,  materializando-se  pela  ma
prestação do serviço e a invasão da esfera de terceiros.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE  DEFESA DO  CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE  DO  BANCO.
DOCUMENTOS  FALSOS.  FIRMOU  EMPRÉSTIMO.  DESCONTO
INDEVIDO  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO
ART.  42  DO  CDC.  INCUMBE  A  PARTE  RÉ  O  ÔNUS  DE
DESCONSTITUIR OBRIGAÇÃO QUE LHE É DEVIDA. ART. 333, II DO
CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável  às  instituições  financeiras  (Súmula  nº  297,  do  STJ).  2.  A
instituição  financeira  que  permitiu  a  abertura  de  conta  corrente  com
documento falso, agiu negligentemente, devendo dessa forma, responder
pelos danos causados ao titular dos documentos. 3. Desconto indevido de
numerário  na  conta  do  consumidor,  devendo  haver  a  restituição  em
dobro, aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor. 4. Conforme precedentes dos nossos tribunais
superiores e demais tribunais pátrios, bem como aplicando-se o Código
de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, e art. 6º inc. Viii), utilizando-se da
inversão  do ônus  da  prova a  instituição  financeira  deverá  proceder  a
juntada de todos os documentos relacionados à contratação, art. 333, II do
CPC. Decisão unânime. (TJPI; AC 2012.0001.005608-1; Segunda Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Brandão de Carvalho; DJPI 02/07/2013; Pág.
12)

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição  indevida  do  nome  da  autora  no  rol  dos  inadimplentes
RECURSO  DO  BANCO  RÉU  Contrato  de  abertura  de  conta  corrente
celebrado mediante fraude Consumidor equiparado. Inversão do ônus da
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prova.  Réu  que  não  comprovou  a  efetiva  diligência  no  momento  da
contratação Documento Falso. Responsabilidade objetiva por força do art.
14 do CDC Falha na prestação de serviços Inaplicabilidade da excludente
prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC Fortuito Interno. Risco da atividade
Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Danos Morais in re ipsa Quantia
majorada.  RECURSO  DA  AUTORA  Majoração  da  indenização
Inconformismo  que  prospera  Valor  insuficiente  fixado  na  sentença
Elevação para R$30.000,00 Precedente desta C. Câmara Observância dos
critérios  apontados  pela  doutrina  e  jurisprudência.  Apelo  do  réu  não
provido  e  recurso  da  autora  provido.  (TJSP;  APL  0102048-
48.2011.8.26.0100;  Ac.  7003890;  São  Paulo;  Quinta  Câmara  de  Direito
Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 04/09/2013; DJESP 19/09/2013)   

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E FORNECIMENTO
DE  CHEQUES  COM  DOCUMENTO  FALSO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS  SERVIÇOS  BANCÁRIOS.  1.  A  reparação  por  dano
moral decorre da simples inclusão indevida do consumidor
na dívida ativa,  sendo presumido o dano.  2.  A instituição
financeira  tem  o  dever  de  indenizar  o  consumidor  pelos
danos gerados por  falha  na prestação  do  serviço  bancário
(CDC 14 e Sum. 297 do STJ), ainda que decorrente de fraude
de terceiros. 3. Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade
do fornecedor de serviços é objetiva. 4. Para o arbitramento
do  valor  devem  ser  levados  em  consideração  o  grau  de
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da
parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que
não  resulte  inexpressiva  para  o  causador  do  dano.  (R$
5.000,00) 5.  Negou- se provimento ao apelo do réu.  (TJDF;
Rec  2009.01.1.087943-2;  Ac.  563.941;  Segunda  Turma Cível;
Rel. Des. Sérgio Rocha; DJDFTE 10/02/2012; Pág. 110)  

Estando evidente que o serviço foi mal prestado, porquanto
o  apelante  não  foi  diligente  ao  conferir  os  elementos  identificadores  do
contratante, está correta a decisão do Juízo a quo lhe atribuiu responsabilidade
pelo evento descrito nestes autos.

Em  se  tratando  de  dano  moral,  cada  caso  se  reveste  de
características  específicas,  refletidas  subjetivamente  na  fixação  da  indenização,
tendo em vista a observância das circunstâncias do fato, as condições do ofensor e
do ofendido,  o  tipo de dano,  além das suas repercussões no mundo interior e
exterior da vítima.

Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico de
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desestimular  a  repetição  de  conduta  semelhante,  assegurar  certo  alento  ao
ofendido que minimize as agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade
econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o
enriquecimento sem causa. 

No caso concreto, verifico que a prestação fixada no importe
de R$ 4.500,00 a título de dano moral, está dentro dos parâmetros da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como não desencadeia o enriquecimento sem causa
do apelado e atende aos fins pedagógicos.

Ultrapassadas as questões relativas ao ato ilícito e à extensão
da  prestação  indenizatória,  enfrento  a  controvérsia  concernente  à  repetição  do
indébito em dobro.

O problema apresentado está relacionado à interpretação da
norma insculpida no parágrafo único do art. 42, da Lei Federal n° 8.078/90, Código
de Defesa do Consumidor, ex vi:

Art.  42.  Na cobrança de débitos,  o consumidor inadimplente não será
exposto  a  ridículo,  nem  será  submetido  a  qualquer  tipo  de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à  repetição  do  indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.

A boa-fé objetiva, que foi consagrada pelo Código de Defesa
do Consumidor e que deve permear durante toda existência da relação jurídica
consumerista, configura-se como um dever de agir conforme modelos socialmente
aceitos, de forma que a relação jurídica seja conduzida de forma honesta, leal e
correta,  ou  seja,  sua  feição  objetiva  impõe  um  padrão  de  conduta  aos  que  se
obrigam na relação jurídica.

A  restituição  em  dobro,  que  é  considerada  de  natureza
indenizatória,  decorre  da  violação  ao  dever  de  oferecimento  de  produtos  e
serviços no mercado de consumo em desarmonia com as legítimas expectativas do
consumidor,  ponderando  os  aspectos  que  norteiam  o  contrato  de  adesão  e  o
mercado de massa.

A materialização do parágrafo único do art. 42 do Código de
Defesa  do  Consumidor,  para  fins  da  devolução  em  dobro,  ocorre  quando  o
consumidor  pagou  ao  fornecedor  do  serviço  prestação  não  pactuada,
caracterizando, portanto, a má-fé deste.
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A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  DO
DEVEDOR.  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  INDUSTRIAL.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.  MULTA  MORATÓRIA.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INEXISTÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO.  DESCABIMENTO.  1.-  Permite-se  a  capitalização  mensal  dos
juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n.
167/67  e  Decreto-lei  n.  413/69),  bem  como  nas  demais  operações
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional,  desde  que  celebradas  a  partir  da  publicação  da  Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada. 2.- O critério adotado para
determinação  da  condição  de  consumidora  da  pessoa  jurídica  é  o
finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa
jurídica  deve  ser  destinatária  final  econômica  do  bem  ou  serviço
adquirido. 3.- Não havendo relação de consumo entre as partes, deve ser
indeferido o pedido de redução da multa moratória fundado na aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.  4.- A jurisprudência das Turmas
que  compõem  a  Segunda  Seção  do  STJ  é  firme  no  sentido  de  que  a
repetição  em  dobro  do  indébito,  pressupõe  tanto  a  existência  de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.-  Agravo Regimental
improvido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1281164/SP, Rel. Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  22/05/2012,  DJe
04/06/2012)

PROCESSUAL  CIVIL  E  DIREITO  BANCÁRIO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MÁ-FÉ.  CIRCUNSTÂNCIA  NÃO
RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  CÉDULA  DE  CRÉDITO
INDUSTRIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO.    MULTA
CONTRATUAL.  REDUÇÃO  ADMITIDA  SOMENTE  PARA
CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.286/96. 1.
Os princípios  da economia processual  e  da fungibilidade autorizam o
recebimento  de  embargos  de  declaração  como  agravo  regimental.  2.
Havendo  parcial  provimento  do  recurso,  o  órgão  julgador  deve
considerar os aspectos financeiro e jurídico para fixar os percentuais de
sucumbência respectivos. 3.  A repetição em dobro do indébito pressupõe
o  pagamento  indevido  e  a  má-fé  do  credor.  Não  comprovada  essa
conduta  nas  instâncias  ordinárias,  a  repetição  deve  ser  simples. 4.  A
jurisprudência  da  Corte  não  admite  a  cobrança  de  comissão  de
permanência nas cédulas de crédito industrial. Inadimplida a obrigação,
ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à
comissão  de  permanência,  os  encargos  previstos  para  a  fase  de
normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. 5. Incide a multa de
10% prevista no art. 58 do Decreto-lei n. 413/69 nos títulos emitidos antes
da vigência da Lei n.  9.286/96.  6.  Decisão mantida.  Agravo regimental
desprovido. (EDcl no REsp 1093802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
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NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MESMAS  TAXAS.  INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA.  ARTIGOS  1.062  DO
CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO. I.  A repetição do indébito de
valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas e
índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há
ser  feita  na  forma  simples,  salvo  inequívoca  prova  da  má-fé,  aqui
inocorrente. II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das
mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas
decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos
específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental
provido. (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010)

No  caso  concreto,  entendo  que,  embora  tenha  ocorrido  o
pagamento indevido, não está caracterizada a má-fé do prestador de serviço, pois
este exigiu a prestação na forma pactuada com o falsário.

Outrossim,  caso  houvesse  a  condenação  da  instituição
financeira ao pagamento da devolução em dobro, penalizaria pelo mesmo ato em
duplicidade, haja vista que a repetição do indébito em dobro é na sua essência
prestação de natureza indenizatória e o ônus do ilícito já vai ser suportado com a
fixação da indenização.

Logo, a repetição do indébito em dobro não prospera, pela
ausência da má-fé da instituição financeira.

A  sentença  hostilizada  não  fixou  os  termos  iniciais  de
incidência dos juros de mora e da correção monetária, o que impõe este Órgão
judicial ad quem especificá-los, por ser matéria de ordem pública e se enquadrar
em pedido implícito, além de não configurar a violação do postulado da reformatio
in pejus.

Nesse  sentido  colaciono  julgados  do  Superior  Tribunal  de
Justiça: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  DESCUMPRIMENTO.  OBRIGAÇÃO  DE
RESSARCIMENTO.  INDENIZAÇÃO  MATERIAL.  JUROS
MORATÓRIOS.  ALTERAÇÃO.  CONSECTÁRIO  LEGAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL. ART.
398  DO  CC.  PREVISÃO  PARA  ATOS  ILÍCITOS.  FUNDAMENTO
INATACADO.  SÚMULA  182/STJ.  1.  Inicialmente,  verifica-se  que  a
agravante não infirmou toda a fundamentação da decisão ora agravada.
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É  inviável  o  agravo  que  deixa  de  atacar  os  fundamentos  da  decisão
agravada.  Incidência  pontual  da Súmula  182  do  STJ.  2.  Esta  Corte  já
definiu que não há falar  em reformatio in pejus quando o Tribunal
altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de
forma implícita.  É  matéria  de  ordem pública,  cognoscível  de  ofício.
Agravo  regimental  parcialmente  conhecido  e  improvido.  (AgRg  no
AREsp  324.626/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE
FILHO.  CIRURGIA  BARIÁTRICA.  DANO  MORAL.  MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS
REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS NºS 54 E 362/STJ. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  CONSECTÁRIO  LÓGICO  DA
CONDENAÇÃO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  afastando  a
incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas
instâncias  ordinárias  a  título  de  danos  morais  quando  irrisório  ou
abusivo,  sendo  a  primeira  circunstância  existente  no  presente  caso.  2.
Diante  da  gravidade  da  causa  -  a  morte  inesperada  de  um  filho  em
decorrência  de  procedimento  cirúrgico,  vítima  da  atuação  do
embargante, solidariamente responsável pelo resultado -, verifica-se que
o valor  atribuído pelo trribunal de origem a título de dano moral,  R$
100.000,00 (cem mil reais), reduzindo a quantia fixada pelo juízo singular,
não se mostra suficiente para acobertar a extensão do dano sofrido pelos
pais (art. 944 do Código Civil). 3. No que tange à forma de atualização da
quantia, a decisão hostilizada nada mais fez do que explicitar os critérios
de  liquidez  da  condenação,  nos  estritos  termos  em  que  preconizados
pelas Súmulas nºs 54 e 362/STJ e dos sólidos precedentes jurisprudenciais
desta Corte Superior. 4. A correção monetária e os juros moratórios são
acessórios e consectários lógicos da condenação principal (danos morais)
e  não  tratam de  parcela  autônoma de  julgamento,  de  modo  que  sua
incidência independe da vontade da parte. 5. A Taxa Selic não se trata de
um  índice  escolhido  aleatoriamente,  mas,  sim,  do  valor  de  referência
acolhido  pelo  STJ.  6.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
posicionamento no sentido de que os juros serão calculados à base de
0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a
entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). A partir da
vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), os juros moratórios
deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Atualmente, a taxa
dos  juros  moratórios  a  que  se  refere  o  referido  dispositivo  é  a  taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 7. Os
juros  de  mora  constituem  matéria  de  ordem  pública,  de  modo  que
aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus quando já inaugurada
a competência desta Corte Superior.  8.  Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente  irresignação,  que  não  objetiva  suprimir  a  omissão,  afastar  a
obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada. 9. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Ag  1160335/MG,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
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TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  -  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES  -  JUROS  DE  MORA  -  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA  -  ALTERAÇÃO  DO  TERMO  INICIAL  DE  OFÍCIO  -
POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO
IN  PEJUS  -  NÃO  OCORRÊNCIA  -  PRECEDENTES  -  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  -  REVISÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  VALOR
RAZOAVELMENTE  FIXADO  -   HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -
REVISÃO  NA VIA DO  APELO  NOBRE  -  INADMISSIBILIDADE,  IN
CASU  -  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  (AgRg  no  REsp
1238741/SC,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 26/04/2011, DJe 12/05/2011)

Portanto,  inexiste  qualquer  obstáculo  no  ordenamento
jurídico no sentido de que este Órgão recursal possa estabelecer os termos iniciais
da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Posto  isso,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
para reformar o capítulo da sentença relativo à repetição do indébito em dobro,
determinando que as parcelas descontadas da aposentadoria do apelado sejam
restituídas de forma simples, incidindo juros de mora e correção monetária a
partir do respectivo desconto (Súmulas n° 54 e 43 do STJ). Sobre a indenização a
título de dano moral incidem juros de mora da data do evento (Súmula 54 do
STJ) e correção monetária do momento do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
mantendo irretocáveis os demais capítulos da sentença.

É o voto.

Presidi  a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de setembro de 2014, conforme certidão
de julgamento de f. 265. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à
sessão, o Exmo. Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 11 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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