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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER,
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  –  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  –
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  NÃO  CONTRATADO  –
DISPONIBILIZAÇÃO  DO  NUMERÁRIO  EM  CONTA-
CORRENTE E POSTERIOR DESCONTO DAS PARCELAS
EM CONTRACHEQUE –  AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
QUE  COMPROVEM  A  CELEBRAÇÃO  DA  AVENÇA  –
RESTITUIÇÃO,  EM  DOBRO, DOS  VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS – INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO
FORNECEDOR  –  DANO  MORAL  EVIDENCIADO  –
QUANTUM FIXADO  DENTRO  DOS  CRITÉRIOS  DE
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  –  TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
A  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –  EVENTO
DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
–  SÚMULA  54  DO  STJ  –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

In  casu,  restou demonstrada a  conduta  ilícita do
banco/apelante  que,  sem  autorização  do  autor/apelado,
creditou  numerário  relativo  a  empréstimo  consignado  na
conta-corrente deste,  passando,  em seguida,  a efetuar os
descontos  respectivos  no  contracheque,  fazendo  surgir o
dever de indenizar a vítima pelos danos causados. 

A  jurisprudência  dominante  não  considera  o  simples
pagamento indevido como único requisito para que haja a
devolução  em  dobro  da  quantia  paga,  exigindo  a
demonstração  de  má-fé  daquele  que  se  beneficiou  com
enriquecimento sem causa.  Havendo indícios de má-fé no
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caso, não pairam dúvidas sobre a necessidade da aplicação
do  parágrafo  único  do  art.  42  do  CDC,  devendo  o
banco/apelante  ser  condenado  a  restituir,  em  dobro,  as
quantias  indevidamente  descontadas  do  contracheque  do
autor/apelado.

Diante  da evidente  conduta  ilícita  do recorrente,  fato que
causou, ao autor/recorrido, constrangimentos e transtornos
oriundos dos descontos manifestamente indevidos nos seus
vencimentos, devida a indenização por danos morais.

Na fixação da verba indenizatória por dano moral, incumbe
ao magistrado observar as peculiaridades do caso concreto,
bem como as condições financeiras do agente e a situação
da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de
não atender aos fins a que se propõe. Considerando que ao
quantificá-la,  o  magistrado  fixou-a de  forma  equânime,
desnecessária é a intervenção da Corte revisora no sentido
de reduzi-la.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios  incidentes
sobre  a  indenização  por  danos  morais,  nenhum  reparo
merece a sentença vergastada, uma vez que tratando-se de
responsabilidade extracontratual (caso dos autos), os juros
fluem a partir do evento danoso, consoante a Súmula 54 do
STJ, como bem determinou o Juízo a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Banco
Panamericano S/A contra a  sentença proferida pelo Juízo  de Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande nos autos da Ação Declaratória de
Inexistência  de  Débito  c/c  Obrigação  de  Fazer,  Repetição  de  Indébito  e
Indenização por Danos Morais proposta por Antônio Valentim Ferreira contra
o apelante.

Sentenciando (fls.  89/97),  o  magistrado  de primeiro grau assim
consignou:

[…]
Ante o exposto e, por tudo que nos autos consta, torno

sem  efeito  a  decisão  interlocutória  de  fl.  79  e  JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS,  com resolução de mérito
(CPC, art. 487, I), para DECLARAR inexistentes os débitos
da parte autora em relação ao empréstimo discutido nestes
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autos,  bem  como  para  DETERMINAR  que  o  promovido
cesse, imediatamente, com os descontos no contracheque
do autor, no importe de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e
noventa centavos) mensais.

DETERMINO  também  que  o  demandado  proceda  a
devolução à parte demandante, na forma DOBRADA, dos
valores  debitados  indevidamente,  cujo  valor  deve  ser
acrescido  de  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  e  correção
monetária,  pelo  INPC,  a  contar  da  data  de  cada
desembolso. Neste ponto específico, remeto para a fase de
liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur.

Condeno ainda o promovido a indenizar o promovente,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos
morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data
da prolação desta  sentença (Súmula  362 do STJ)  e com
juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, levando em consideração que houve um crédito
em  favor  do  autor  no  importe  de  R$  2.282,94  (dois  mil,
duzentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  noventa  e  quatro
centavos),  deve  o  mesmo restituir  tal  verba  em favor  do
reclamado,  podendo  ocorrer  a  compensação  dos  valores
entre as partes.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento)
do valor  da condenação,  nos  termos do art.  85,  §  2º  do
NCPC. 

[…]

Irresignado, o banco/demandado apelou, aduzindo, em suma:

1) “A  verdade  é  que  a  parte  apelada  contratou  de  livre  e
espontânea vontade e, aperfeiçoando o contrato sem qualquer incidência de
vício,  seja  de  consentimento  ou  social,  deve  ser  aplicado  o  princípio  da
obrigatoriedade de convenção […]” - fl. 104;

2) “[…] mesmo que remotamente se admita a hipótese de fraude,
se esta houvesse ocorrido, teria vitimado também a empresa demandada […]
que não agiu com dolo ou culpa,  com vista  a obter  vantagem de qualquer
natureza. Até mesmo porque disponibilizou na conta-corrente da parte apelada
o valor contratado no empréstimo consignado” - fl. 105;

3) o  autor/apelado  não  teve  nenhum prejuízo  comprovado,  ao
contrário  do  recorrente  “que  será  forçado  a  lançar  a  prejuízo  o  montante
superior a R$ 2.282,94 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e
quatro centavos)” - fl. 105;

4) não é razoável que seja punido pela “conduta ilícita praticada
por um terceiro de má-fé” - fl. 106;

5) a  parte  apelada  não  comprovou  ter  sofrido  nenhum  abalo
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moral;

6) “há de se aplicado o art. 14, § 3º, II do CDC”, uma vez que “a
culpa foi exclusivamente da parte autora” - fl. 107;

7) “a quantia fixada a título de condenação por danos morais […]
é desproporcional aos fatos trazidos aos autos” - fl. 108;

8) a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  admite  a
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente apenas quando restar
comprovada a má-fé do credor, o que não ocorreu;

9) no que pertine aos juros incidentes sobre os danos morais, o
juízo de primeira instância os estabeleceu em 1% ao mês a partir do evento
danoso, no entanto, tais juros só podem ser cobrados quando o devedor está
em mora, ou seja, quando do seu arbitramento.

Com tais razões, pugnou pelo provimento do apelo,  para que a
demanda seja julgada improcedente ou seja reduzido o valor da indenização
por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (fls.  138/141)  pleiteando o
desprovimento do recurso.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 147/151).

VOTO

De  logo,  é  preciso  fixar  as  balizas  jurídicas  nas  quais  serão
enquadrados os fatos trazidos à apreciação do Poder Judiciário. 

Primeiramente,  insta  evidenciar  a  aplicabilidade  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  à  espécie  em  comento,  matéria  já  pacificada  pela
Doutrina e Jurisprudência, eis que ressai cristalino do aludido estatuto legal a
inclusão, nas prestações de serviço subsumidas às disposições consumeristas,
das atividades de natureza bancária, financeira ou de crédito, nos termos do
artigo 3º da Lei 8.078/90.

Incidem, portanto, as regras especiais sobre responsabilidade civil
previstas na legislação do consumidor, segundo as quais:

CDC.  Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à  prestação  dos  serviços,  bem  como  por  informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que  o  consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em
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consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II  -  o  resultado  e  os  riscos  que  razoavelmente  dele  se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de
novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa  toada,  para  a  configuração  da  responsabilidade  da
empresa ré, faz-se necessária a presença do dano e da relação de causalidade
entre esse e o serviço prestado. A natureza da responsabilidade é objetiva,
baseada na Teoria do Risco da Atividade, cabendo à ré provar eventual culpa
exclusiva  do  consumidor ou  de  terceiro  ou  a  inexistência  de defeito  na
prestação do serviço.

No  caso  em  exame  busca-se  o  reconhecimento  da
responsabilidade  do  réu,  ora  apelante,  pela  cobrança  indevida  de  valores
advindos  de  um  empréstimo  consignado  não  contratado,  fato  que  teria
ocasionado abalo material e moral ao promovente, passível de indenização.

Reconhecida  a  pretensão  autoral  em  primeira  instância,  foi  o
promovido/recorrente  condenado  a  restituir,  em  dobro,  as  quantias
indevidamente descontadas, bem como a reparar os danos morais por meio de
indenização, arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Irresignado,  o  banco/demandado  apelou,  alegando  que  não
poderia ser responsabilizado, uma vez que houve a contratação do empréstimo
pelo autor/apelado e, caso se admitisse a hipótese de fraude,  haveria de se
reconhecer que não agiu com dolo ou culpa, sendo também vítima de ato de
terceiro de má-fé. Asseverou, ainda, não haver comprovação de nenhum abalo
moral sofrido pela parte  recorrida,  como também ser desproporcional o valor
indenizatório  arbitrado  pelo  Juízo  a  quo.  Por  fim,  sustentou ser  indevida  a
devolução em dobro do indébito, como também haver erro no termo a quo dos
juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral.

Não assiste razão ao apelante.

O banco/recorrente  não  acostou  nenhum  documento  que
comprovasse a contratação do empréstimo em questão pelo autor/recorrido.
Ressalte-se que, na exordial, o demandante questiona o valor de R$ 2.282,94
(dois  mil,  duzentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  noventa  e  quatro  centavos)
creditado  em sua  conta  bancária  no  dia  08/11/2013,  que  gerou  descontos
mensais nos seus proventos “de duas parcelas no valor de R$ 45,90 (quarenta
e cinco reais e noventa centavos) cada” - fl. 3.
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Contudo,  ao  contestar  o  pedido,  o  réu/apelante  limitou-se  a
mencionar empréstimos estranhos ao impugnado pelo autor, alegando que este
contratara:  1) refinanciamento nº 504682273-9, em 16/04/10,  no valor líquido
de R$ 3.454,44, sendo que R$ 1588,29 destinou-se à quitação do contrato de
nº 500211590-4 e R$ 1866,15 pago via DOC, a ser resgatado em 60 parcelas
de R$ 116,00 cada; 2) refinanciamento nº 504682357-0, em 16/04/10, no valor
líquido  de  R$  1.286,48,  sendo  que  R$  594,82  destinou-se  à  quitação  do
contrato nº 500537267-6 e R$ 691,66 pago via DOC, a ser resgatado em 60
parcelas de R$ 43,20 cada. (fl. 27)

Além de sequer haver mencionado, nas razões da contestação, o
empréstimo questionado na exordial, nenhum dos documentos acostados pelo
recorrente comprovam a realização da avença pelo autor/apelado, sendo todos
estranhos ao objeto da ação.

Ressalte-se  que  as  assertivas  do  apelante  não  passaram  de
alegações,  pois  deixou  de  apresentar  documentos  capazes  a  desfazer  a
conclusão do magistrado,  em especial,  de que a responsabilidade por  todo
esse ocorrido não partiu da empresa.

Aliás, também não prospera a alegação do recorrente no sentido
de atribuir a responsabilidade pelo fato danoso a um suposto terceiro de má-fé.
Primeiro, porque não há nos autos nenhum indício que corrobore tal assertiva.
Segundo, porque  a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que somente os fatos enquadrados como fortuitos externos, ou seja,
completamente  dissociados  do  serviço  prestado,  são  aptos  a  elidir  a
responsabilidade objetiva do fornecedor. No entanto, as fraudes perpetradas
por  terceiros  contra  o  sistema  bancário,  a  exemplo  da  contratação  de
empréstimo  mediante fraude,  tratam-se de fortuitos internos, incluindo-se no
próprio risco do empreendimento, fazendo emergir, assim, a responsabilidade
objetiva da instituição bancária.

Neste sentido:

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.  543-C  DO  CPC.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.  DANOS  CAUSADOS  POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FORTUITO  INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.  Para  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  As  instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo,  abertura  de  conta-corrente  ou  recebimento  de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp  1199782/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
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SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado em 24/08/2011,
DJe 12/09/2011)

PROCESSO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  CHEQUE  COM
ADULTERAÇÃO  SOFISTICADA.  FALSO  HÁBIL.  CASO
FORTUITO  INTERNO.  CARACTERIZAÇÃO  DA
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
INDENIZÁVEIS.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
este  o  seu  direto  e  principal  destinatário.  Por  isso  que,
sempre que  constatar que o acervo documental é suficiente
para  nortear  e  instruir  seu  entendimento,  assiste-lhe  o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso
concluir  que  o  seu  livre  convencimento  é  a  bússola
norteadora  da  necessidade  ou  não  de  produção  de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes.
2.  No que tange ao "falso hábil",  assim entendido aquele
cuja  falsidade  é  perceptível  "somente  com  aparelhos
especializados de grafotécnica, por meio de gramafenia em
que se detectem, e.g.,  morfogêneses gráficas,  inclinações
axiais, dinamismos gráficos (pressão e velocidade), pontos
de  ataque  e  remate,  valores  angulares  e  curvilíneos"
(ALVES,  Vilson  Rodrigues.  Responsabilidade  civil  dos
estabelecimentos  bancários.  Campinas:  Editora  Servanda,
2005,  v.1,  p.  284),  abrem-se  três  possibilidades:  (i)  a
inexistência de culpa do correntista; (ii) culpa exclusiva do
cliente; (iii) culpa concorrente.
3. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos  causados  por  fraudes  ou  delitos  praticados  por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de  documentos  falsos  -,  porquanto  tal  responsabilidade
decorre  do  risco  do  empreendimento,  caracterizando-se
como  fortuito  interno."  (REsp  1.199.782/PR,  Rel.  Ministro
Luis  Felipe  Salomão,  julgado  pela  Segunda  Seção,  em
24/08/2011 sob o rito previsto no art.  543-C do CPC, DJe
12/09/2011)
4. No caso, não há se afastar a responsabilidade objetiva da
instituição financeira quando inexistente culpa do correntista,
por se tratar de caso fortuito interno, assistindo à recorrente
o direito à indenização por danos materiais e morais.
5. Recurso especial provido.
(REsp  1093440/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  02/04/2013,
DJe 17/04/2013)

 
Quanto à repetição de indébito, estatui o CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
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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.

É bem verdade que a jurisprudência dominante não considera o
simples pagamento indevido como único requisito para que haja a devolução
em dobro da quantia paga, exigindo a demonstração de má-fé daquele que se
beneficiou com enriquecimento sem causa.

O promovido  até o presente momento alega que  o demandante
contratou o empréstimo em questão, afirmando expressamente nas razões do
apelo  que  “a  culpa  foi  exclusivamente  da  parte  autora” (fl.  107),  sem  ter,
contudo,  juntado  um  único  documento  aos  autos  que  comprovasse  tal
assertiva.

Assim, observa-se  que  não há  nenhum critério de razoabilidade
nas afirmações levantadas, não trazendo aos autos elementos que pudessem
afastar tal situação, demonstrando que há indícios de má-fé no caso.

Por todo o exposto, não pairam dúvidas sobre a necessidade da
aplicação do Parágrafo Único do art. 42 do CDC,  devendo o banco/apelante
ser condenado a restituir, em dobro, as quantias indevidamente descontadas
do contracheque do autor/apelado.

No  que  pertine  à  indenização  pelos  danos  extrapatrimoniais,
conforme bem explanado na sentença,  vislumbra-se a ocorrência de conduta
ilícita  capaz  de  ensejar  danos  morais,  os  quais  são  advindos  das  lesões
sofridas pela pessoa em certos aspectos da sua personalidade, em razão de
investidas  injustas  de  outrem,  causando-lhe  constrangimentos,  vexames,
dores, enfim, sentimentos e sensações negativas, atingindo, pois, as esferas
íntima e valorativa do lesado.

In casu,  restou demonstrada a conduta ilícita do banco/apelante
que,  sem  autorização  do  autor/apelado,  creditou  numerário  relativo  a
empréstimo  consignado  na  conta-corrente  deste,  passando,  em  seguida,  a
efetuar os descontos respectivos no contracheque,  fazendo surgir o dever de
indenizar a vítima pelos danos causados. 

Ressalte-se, por oportuno, que a disponibilização do numerário ao
autor não é capaz de elidir os danos advindos da conduta do recorrente, pois,
se assim o fosse estar-se-ia a legitimar a cobrança de produtos/serviços que,
apesar de nunca requeridos pelo consumidor, lhe foram entregues por falha do
fornecedor, o que não se pode admitir. Ademais, na sentença recorrida, o Juiz
primevo determinou que o autor restituísse os valores recebidos em favor do
banco/apelante, de maneira que este não sofrerá nenhum prejuízo.
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Assim, diante  da evidente conduta ilícita do recorrente, fato que
causou,  ao  autor/recorrido, constrangimentos  e  transtornos  oriundos  dos
descontos manifestamente  indevidos  nos  seus  vencimentos,  devida a
indenização por danos morais.

Quanto  ao  pleito  de  redução  do  quantum indenizatório,  não
assiste razão ao apelante.

Na  fixação  da  verba  indenizatória,  incumbe  ao  magistrado
observar as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as  condições
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte
de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender
aos fins a que se propõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-
econômico  dos  autores,  e,  ainda,  ao  porte  da  empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso.”1

Nesse contexto, visualizo que a sentença não merece reparo, eis
que o montante arbitrado não foi vultoso, estando dentro da razoabilidade que
o  caso  requer.  Assim,  por  entender  equânime  o  valor  fixado,  considero
desarrazoado o pleito de redução do  quantum indenizatório de R$  6.000,00
(seis mil  reais),  o  qual  serve para amenizar  o sofrimento do autor/apelado,
como também para  alertar  o  estabelecimento ofensor,  de  maneira que não
torne a praticar novos atos de tal natureza.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
a  indenização  por  danos  morais,  nenhum  reparo  merece  a  sentença
vergastada, uma vez que tratando-se de responsabilidade extracontratual (caso
dos autos), os juros fluem a partir do evento danoso, consoante a Súmula 54
do STJ, como bem determinou o Juízo a quo.

Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OFENSA AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015.  AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
407 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
[…]
4. Correto o entendimento do Tribunal de origem. O Superior
Tribunal  de  Justiça,  por  meio  de  sua  Corte  Especial,  no
julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o

1 Resp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998.
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acórdão  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  firmou
entendimento  de que,  "tratando-se de reparação de dano
moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em
casos  de  responsabilidade  extracontratual  (Súmula  n.
54/STJ),  e  desde  a  citação  da  parte  ré,  no  caso  de
responsabilidade contratual".
5.  Embargos  de  Declaração  acolhidos  sem  efeitos
infringentes.
(STJ, EDcl no REsp 1683014/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 19/12/2017)

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

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 a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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