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6. Diante da extrema complexidade e ambiguidade na presente hipótese concreta - que se afigura 
quase insolúvel, em decorrência das várias cessões, integrais e parciais, da carteira de créditos imobiliários 
do 

extinto BANERJ e sem que chegue a um acordo sobre qual dos Réus (BERJ ou Tetto) seria o titular 
hábil a reconhecer a quitação do mútuo dos Autores - é uma das (ou a) causa predominante da demora em 
se levantar a hipoteca gravada sobre o imóvel objeto do contrato de financiamento habitacional celebrado 
em 1982 -, entende-se pela efetiva ocorrência de dano à personalidade dos Autores, hábil a ensejar 
indenização por danos morais, já que, além dos problemas específicos anteriormente narrados, fo i-lhe 
cobrada diferença decorrente de prestações supostamente pagas a menor, mas que foram pagas, na 
verdade, em conformidade com título judicial transitado em julgado, nos autos do Mandado de Segurança 
nº 00.607816-8), sendo de todo irrazoável que, por buscar a proteção do Judiciário, os mutuários, que se 
sagraram vitoriosos em decisão transitada em julgado, sejam objeto de cobrança que importa em 
verdadeira retomada de valores que foram considerados ilegais no título judicial em questão.  

7. Hipótese concreta na qual não se pode elidir a solidariedade determinada pelo Juízo a quo no que 
tange aos danos morais causados aos Autores/Apelados, fixada a indenização a esse título, pelo Juízo a quo, 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se entende como razoável e proporcional. 

8.Sucumbente o 2º Réu/Apelante na presente ação, juntamente com o 3º Réu (Tetto), devem estes 
arcar, solidariamente, com os honorários advocatícios, na forma do caput, do Artigo 85, CPC/2015 ("A 
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"), sendo certo que o patamar 
fixado na sentença ora atacada - 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - atende perfeitamente 
aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual há de ser mantido.  

9. Recurso do 2º Réu (Banco Bradesco BERJ S/A) desprovido. Manutenção da sentença atacada, em 
todos os seus termos.” 

A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto no 
artigo 104 do Código Civil (fls. 765/775). 

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão de fl.779). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso.  
Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos infraconstitucionais 

alegadamente violados. 
O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 

conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

À luz da súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo 
teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.  

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo 
que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que, como visto, é vedado.  

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

O debate no especial encontra óbice na súmula nº 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados.  

Por fim, nos termos da súmula n.º 5 do STJ, "a simples interpretação de cláusula contratual não 
enseja recurso especial". 

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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