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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  NO  JULGADO  – EXISTÊNCIA DO  VÍCIO  –
DISCUSSÃO  SOBRE  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DE
VALORES  DESCONTADOS  INDEVIDAMENTE  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVADA  MÁ-FÉ  -
IMPOSSIBILIDADE  –  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ
FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  RECURSAIS  - VEDAÇÃO
IMPOSTA  À  INSTÂNCIA  AD  QUEM  - ACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS PARA APRECIAR E INDEFERIR O
PEDIDO.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  ACOLHIDOS
COM EFEITO INTEGRATIVO.

-  O STJ, ao contrário do que afirma a embargante, possui
posicionamento pacífico, ao qual me acosto, no sentido de
que  para se determinar a repetição do indébito em dobro
deve estar  comprovada a má-fé,  o abuso ou leviandade,
como  determinam  os arts.  940  do  Código  Civil  e  42,
parágrafo único,  do Código de Defesa do Consumidor,  o
que não ficou demonstrado nos autos.

-  [...]Da  majoração  dos  honorários  sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015 não
poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos
§§ 2º e 3º do referido artigo1.

-  Os  Embargos  de  Declaração,  via  de  regra, prestam-se
para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições

1( AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP    Nº 1.539.725 - DF; Brasília-DF, 09 de agosto de 2017(Data
do Julgamento);
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que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

-  Uma  vez  comprometida  a  clareza  de  parte  da
fundamentação do provimento judicial embargado, é medida
que se impõe o acolhimento dos embargos declaratórios por
representar ponto de fundamental importância para a efetiva
prestação jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Ramalho
da Silva em face do Acórdão (fls. 470/473)  que  não conheceu do recurso
interposto pelo Banco e deu provimento ao Recurso Adesivo,  reformando a
sentença para majorar o valor da indenização por dano moral e fixá-la no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões,  alega a  existência  de  vício  de  contradição e
omissão no tocante a alguns pedidos formulados no recurso adesivo, tais como
a devolução em dobro das parcelas descontadas em seu contracheque e sobre
a majoração dos honorários de sucumbência na fase recursal.

Segue afirmando que o  objetivo  do presente  recurso  almeja  o
aclaramento do julgado e, por fim, requer que seja suprida a omissão apontada
para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional. (fls. 475/484). 

Regularmente  intimado,  o  Embargado  não  apresentou
contrarrazões (certidão - fls. 509).

VOTO

Destaco que os  Embargos de  Declaração somente são cabíveis
quando o  Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material ou
omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
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I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.

Art. 489. […] 
§  1o  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a  causa  ou  a
questão decidida;
II  -  empregar  conceitos  jurídicos  indeterminados,  sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV  -  não  enfrentar  todos  os  argumentos  deduzidos  no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem  identificar  seus  fundamentos  determinantes  nem
demonstrar  que o caso sob julgamento  se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente  invocado  pela  parte,  sem  demonstrar  a
existência  de  distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a
superação do entendimento.

Analisando a decisão embargada, observo que, de fato, a questão
sobre a qual o embargante requer o pronunciamento desta relatoria não restou
ali decidida, razão pela qual, sem maiores delongas, passo a analisar o pedido
referente  à  devolução  em  dobro  dos  descontos  indevidos  e,  por  fim,  pela
majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11.º  do art.  85 do
CPC. 

Nas razões do recurso, afirma o embargante no recurso adesivo
que "os valores indevidamente descontados deverão ser restituídos de forma
dobrada, à luz do que rege o § único do art. 42, do CDC".

Em que pese o inconformismo do recorrente, a tese vertida nos
embargos não enseja acolhimento.

Isso  porque,  o  caso  concreto  se  refere  a  contrato  de
financiamento  de  veículo  cujas  cláusulas  foram  revisadas,  determinada  na
sentença a elaboração de novo cálculo no contrato firmado com promovente e,
por fim, determinada a devolução dos valores pagos a maior.

A esse respeito, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante
"entendo que deve ser realizado um novo cálculo no contrato firmado entre as
partes, observando o valor efetivamente disponibilizado a conta do autor, qual
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seja, R$ 19.795,75,  dev endo, ainda, serem devolvidos os valores pagos a
maior pelo autor de forma simples, eis que presente engano escusável, já que
o suplicado foi, evidentemente, vítima de falsário".

Logo,  como  bem  posto  pelo  julgador,  diante  da  ausência  de
comprovada má-fé, descabido o acolhimento do pedido de devolução em dobro
formulado pelo embargante.

O  STJ,  ao  contrário  do  que  afirma  a  embargante,  possui
posicionamento  pacífico,  ao  qual  me  acosto,  no  sentido  de  que para  se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o
abuso ou leviandade,  como determinam os arts.  940 do Código Civil  e 42,
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa do  Consumidor,  o  que  não  ficou
demonstrado nos autos.

Eis os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  REPETIÇÃO DO  INDÉBITO.
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO.
PRESCINDIBILIDADE.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  REPETIÇÃO DE  FORMA
SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Segundo  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  é possível  tanto  a  compensação  de  créditos
quanto  a  devolução  da quantia  paga  indevidamente,
independentemente  de  comprovação  de  erro no
pagamento,  em  obediência  ao  princípio  que  veda  o
enriquecimento ilícito.  Inteligência  da  Súmula  322/STJ.
Todavia, para  se  determinar  a  repetição  do  indébito  em
dobro  deve estar  comprovada  a  má-fé,  o  abuso  ou
leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o
que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo
regimental desprovido2.

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CIVIL.  DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA. MENÇÃO GENÉRICA A LEI SUPOSTAMENTE
VIOLADA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
ALEGADA  CONTRARIEDADE.  SÚMULA  284/STF.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
EXCESSO.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DA
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistente ofensa ao artigo 535 do CPC, quando há tão-
somente decisão fundamentada de forma sucinta, contrária
à pretensão da parte recorrente.

2(AgRg no REsp 1498617/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe 29/08/2016)
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2. Impossibilidade de conhecimento de recurso especial pela
alínea 'a'  do inciso III  do art.  105 da Constituição Federal
quando  o  recorrente  se  limita  a  alegar  genericamente
contrariedade a lei, sem especificar os dispositivos violados.
Aplicação da Súmula n.º 284/ STF.
3. A esta Corte não compete fiscalizar, por meio do recurso
especial,  a  incidência  de atos normativos  regulamentares,
como as resoluções, as quais não se coadunam à definição
específica de lei federal.
4.  No  recurso  especial,  somente  se  admite  a  revisão  do
valor fixado pelas instâncias de ampla cognição a título de
indenização  por  danos  morais,  quando  estes  se  revelem
nitidamente  ínfimos  ou exacerbados,  extrapolando,  assim,
os  limites  da  razoabilidade.  Caso  em  que  tal  não  se
evidencia.
5.  Decisão  agravada  mantida  pelos  seus  próprios
fundamentos.
6.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO"  (AgRg  no  Ag
1.304.651/BA,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2012, DJe 09/04/2012). Já em relação à repetição de
indébito, a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é
consolidada no sentido de que "a repetição em dobro do
indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança"3 

Em  relação  à  apontada  omissão  quanto  à  imposição  de
honorários recursais, de igual modo, não deve ser acolhido.

O  §  11º, do art. 85 do CPC expressamente define , qual seja a
partir da data do ajuizamento da inicial. Veja-se:

[...]
§ 11. O tribunal,  ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto  nos  §§  2o a  6o,  sendo  vedado  ao  tribunal,  no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao
advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 

Em  face  de  a  sentença  ter  sido  publicada  sob  a  égide  do
CPC/20151  e  o  novo  código de  ritos  haver  trazido  inovação  a  respeito  de
honorários recursais.

Nessa perspectiva consigno que, in casu, não é cabível a fixação
de  honorários  sucumbenciais  recursais,  uma  vez  que  a  sentença  recorrida
impôs os honorários no limite máximo de 20%(vinte por cento), sendo vedado a
esta instância ad quem ultrapassar o referido patamar estabelecido na fase de
conhecimento.
3(REsp 1.392.449/DF, Rel.  Ministro MARCO BUZZI,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe
02/06/2017);.
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 Neste sentido, confira-se a orientação firmada pelo STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ACÓRDÃO  EMBARGADO  PUBLICADO  NA
VIGÊNCIA DO CPC⁄2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.  REPARAÇÃO.  DIREITOS  AUTORAIS.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL.  ACÓRDÃO  EMBARGADO
CONFORME  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1.  Os embargos de divergência  não podem ser admitidos
quando  inexistente  semelhança  fático-processual  entre  os
arestos confrontados.
2.  No  caso,  a  TERCEIRA  TURMA  apreciou  controvérsia
sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual  de
direitos autorais. O paradigma (REsp n. 1.211.949⁄MG), no
entanto,  enfrentou  questão  relativa  ao  prazo  prescricional
para execução de multa cominatória,  por descumprimento
de  decisão  judicial  que  proibia  o  réu  de  executar  obra
musical.  Constata-se  assim  a  diferença  fático-processual
entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta
SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão
embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se
discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo
à  pretensão  decorrente  de  afronta  a  direito  autoral.
Precedentes.
4.  As exigências  relativas à demonstração da divergência
jurisprudencial  não foram modificadas pelo CPC⁄2015,  nos
termos do seu art. 1.043, § 4º.
5.  É  devida  a  majoração  da  verba  honorária
sucumbencial,  na forma do art.  85, § 11, do CPC⁄2015,
quando  estiverem  presentes  os  seguintes  requisitos,
simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)  recurso  não  conhecido  integralmente  ou  desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo
interno  e  de  embargos  de  declaração  apresentados  pela
parte que, na decisão que não conheceu integralmente de
seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si
a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015.
7.  Com  a  interposição  de  embargos  de  divergência  em
recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se
o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência
do CPC⁄2015, à majoração dos honorários sucumbenciais,
na  forma  do  §  11  do  art.  85,  quando  indeferidos
liminarmente  pelo  relator  ou  se  o  colegiado  deles  não
conhecer ou negar-lhes provimento.

                        Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                      6



                                                               Embargos de Declaração nº 0000772-76.2017.815.0000

8.  Quando  devida  a  verba  honorária  recursal,  mas,  por
omissão,  o  Relator  deixar  de  aplicá-la  em  decisão
monocrática,  poderá  o  colegiado,  ao  não  conhecer  ou
desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da  majoração  dos  honorários  sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015 não
poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos
§§ 2º e 3º do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional  do
advogado  para  a  majoração  dos  honorários  na  instância
recursal,  que  será  considerado,  no  entanto,  para
quantificação de tal verba.
11.  Agravo interno a que se nega provimento.  Honorários
recursais arbitrados ex officio, sanada  omissão na decisão
ora agravada ( AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RESP    Nº 1.539.725 - DFBrasília-DF, 09 de agosto de
2017(Data do Julgamento)

Portanto, in casu, não é possível  acolher o pleito de devolução
dos valores em dobro e de imposição de honorários recursais razão pela qual
acolho o indefiro tal pretensão.

Desse modo, uma vez comprometida a clareza de apenas alguns
dos fundamentos do  decisum (devolução em dobro de valores e honorários
advocatícios recursais), é medida que se impõe o acolhimento dos embargos
declaratórios  apenas  com  efeito  integrativo,  por  representar  ponto  de
fundamental importância para a efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos Declaratórios,
sanando a omissão apontada para indeferir o pedido de  devolução em
dobro de valores e manter a sucumbência fixada na origem, por força da
vedação  contida  no   §  11  do  art.  85  do  CPC⁄2015 no  tocante  à
extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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