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APELAÇÃO.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  OBSERVÂNCIA  AO  LIMITES
DA DEMANDA. REJEIÇÃO.  CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA  GRATUITA.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  NÃO
ACOLHIMENTO.

- Tendo o Magistrado  a quo,  ao decidir a contenda,
observado os limites da pretensão deduzida em juízo
pelas partes,  não há que se falar em sentença extra
petita.

-   Muito  embora  a  impugnação  à  justiça  gratuita
passa ocorrer a qualquer tempo, tal pretensão, pela
inteligência  dos  arts.  4º,  §  2º,  6º  e  7º,  da  Lei  nº
1.060/50,  dever  ser  feita  em  petição  própria  e
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processada  em  autos  apartados,  não  sendo  as
contrarrazões o meio adequado para tal finalidade.

MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS  DEVIDOS.  EXISTÊNCIA  DE
NEGÓCIO  JURÍDICO.  PACTUAÇÃO  ENTRE  AS
PARTES.  COMPROVAÇÃO.  ACERVO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO.  INTELIGÊNCIA DO ART.
188, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 

- Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, os atos
praticados  no  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido  não  constituem  ilícitos,  pelo  que  não
sujeitam  quem  os  pratica  a  responsabilização  por
eventual dano.

-  Tendo  o  desconto  realizado  nos  proventos  da
autora  sido  motivado  pela  celebração  de  negócio
jurídico entre as partes, não há que se falar conduta
ilícita da instituição financeira, pois, nos termos do
art. 188, I, do Código Civil,  a sua atuação decorreu
do exercício regular de um direito.

- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
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confronto  com  Súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Adercina Alves de Alcântara moveu a presente Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, em face do
Banco BMG S/A, objetivando a condenação do demandado ao pagamento de verba
indenizatória a título de danos moral e material, alegando, para justificar seu pleito,
ter sido realizado, sem a sua autorização, contrato de empréstimo em seu nome, pelo
que passou a ser descontado da sua aposentadoria, mensalmente, valores de forma
indevida.

Contestação  ofertada,  fls.  34/52,  postulando  a
improcedência do pedido, ao fundamento de ter sido celebrado entre os litigantes o
contrato de empréstimo questionado, tendo a autora tido plena ciência, quando da
pactuação, dos descontos que seriam realizados no seu benefício.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  o
pedido, consignando os seguintes termos: fls. 135/140:

EX POSITIS,  e considerando o mais que dos autos
consta,  JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido
na  petição  inicial  movida  por  ADERCINA ALVES
DE  ALCÂNTARA contra  BANCO  BMG  S/A nos
autos  da  presente  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÍVIDA  C/C  REPARAÇÃO
DE  DANO  MORAL,  ato  contínuo,  EXTINGO  O
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO,  o
que faço ex vi dos arts. 269, I, CPC.

Adercina Alves de Alcântara interpôs Apelação, fls.
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142/150, defendendo a necessidade de reforma da sentença, alegando, para tanto, não
ter agido com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente o pedido, eis que, no
seu entender, deveria ter sido determinada a realização de perícia grafotécnica a fim
de aferir a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados
pelo  demandado,  posto  não  ter  sido  celebrado  qualquer  contrato  com  o  banco
recorrido. Ainda, assevera ter existido prejuízo, haja vista não ter sido informado, por
meio do seu e-mail, da intimação referente ao despacho de fl. 130. Ao final, postula
ser  reformada  a  sentença,  no  sentido  de  arbitrar  indenização  em  seu  favor,  ou,
alternativamente, a anulação da sentença, ao fundamento de a mesma ser extra petita.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  164/174,  arguindo,
preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, postula a
manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos Feitosa, fls. 195/197, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

Inicialmente,  ressalto  que  a  alegação  de  sentença
extra petita constitui matéria de ordem publica, razão pela qual será enfrentada como
questão preliminar.

Como se sabe, a validade da sentença está atrelada à
observância do princípio da correlação com a demanda. Assim, o julgador, ao decidir
a  controvérsia  posta  em  debate,  deverá  ater-se  à  pretensão  formulada  em  juízo,
sendo-lhe  defeso  decidir  aquém  (citra),  fora  (extra)  ou  além  (ultra)  do  que  for
postulado, conforme estatuem os arts. 128 e 460, ambos do Diploma Processual Civil.

No caso dos autos, não se vislumbra o vício afirmado
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pelo apelante.  Isso porque, analisando o teor da sentença hostilizada, fls.  135/139,
percebe-se que o Magistrado  a quo,  ao se debruçar sobre a temática discutida nos
autos, não decidiu fora dos limites traçados pela demanda.

Assim, afasto a preliminar.

Pertinente à prefacial arguida nas contrarrazões, qual
seja, impugnação à gratuidade judiciária deferida em favor da recorrente, ressalta-se
não  serem as  contrarrazões  o  meio  adequado para  tal  finalidade,  eis  que,  muito
embora  a  impugnação  à  justiça  gratuita  passa  ocorrer  a  qualquer  tempo,  tal
pretensão, pela inteligência dos arts. 4º, § 2º, 6º e 7º, da Lei nº 1.060/50, dever ser feita
em petição própria e processada em autos apartados.

Sobre o tema, o seguinte aresto:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMISSÃO  DE
POSSE.  PEDIDO  FORMULADO  EM
CONTRARRAZÕES  DE  CASSAÇÃO  DA
JUSTIÇA  GRATUITA  DEFERIDA  À  APELANTE.
NÃO  CONHECIDO.  VIA  INADEQUADA.
POSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  EM  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  LITISPENDÊNCIA,
CONEXÃO E COISA JULGADA. PRELIMINARES
REJEITADAS.  REQUISITOS  DA  USUCAPIÃO.
AUSENTES.  PRETERIÇÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVISTO  NA  RESOLUÇÃO  DO  CONSELHO
DIRETOR  DA  CAIXA  N.  4332/2009,  DE  22  DE
DEZEMBRO DE 2009. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL
AO APELADO. RECURSO IMPROVIDO. A Lei n.
1.060/50, em seu artigo 6º e artigo 7º, parágrafo único,
prevê procedimento próprio a ser ajuizado pela parte
que  não  concordar  com  a  gratuidade  judiciária
deferida à parte adversa, qual seja, a impugnação à
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justiça  gratuita,  não  se  prestando  as  contrarrazões
recursais  para  tal  fim.  [...]. (TJMS;  APL  0048999-
25.2010.8.12.0001;  Campo  Grande;  Terceira  Câmara
Cível; Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo; DJMS
21/08/2013).

Pelas razões postas, rejeito a prefacial em questão.

No mérito, o desate da contenda reside em saber se o
Juiz  a quo agiu com acerto quando julgou improcedente o pedido de indenização
formulado na inicial, ao fundamento de não ter havido má prestação de serviços,
haja vista as cobranças realizadas serem relativas ao crédito usufruído por Adercina
Alves Alcântara.

Sem maiores delongas, entendo não merecer reparos
a sentença.

Pois bem. De uma análise processual, percebe-se que
Adercina Alves Alcântara afirma não ter formalizado qualquer empréstimo junto à
instituição demandada.

De outra sorte, a instituição financeira, ao contestar
o feito, sustentou que o débito questionado na inicial é decorrente do contrato de
empréstimo  nº  187666057,  o  qual  foi  celebrado  no  dia  17  de  abril  de  2008  para
concessão de crédito no valor de R$ 2.434,66 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro
reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  tendo  o  restante  do  valor,  após  amortização de
contrato anterior,  sido depositado na contra  corrente nº  0460270-6,  da Agência  nº
0493-6 do Banco Bradesco.

Com efeito,  a  documentação acostada às  fls.  69/74
comprova que houve a celebração de contrato de empréstimo entre os litigantes, no
dia 17 de abril  de 2008, no valor de R$ 2.434,67 (dois mil quatrocentos e trinta e
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quatro reais e sessenta e sete centavos). Ademais, o expediente de fls. 127 atesta que a
Contra  Corrente  nº  0460270-6,  Agência  nº  0493-6,  do  Banco  Bradesco,  é  de
titularidade da autora.

É de se ressaltar, por oportuno, que a parte autora
foi devidamente intimada para se manifestar acerca do citado documento através de
publicação no diário da justiça, fl. 131, tendo, contudo, permanecido inerte, fl. 134.

Nessa senda, nos termos do art. 927 c/c o 186, ambos
do  Código Civil, para  que haja  o  dever  de indenizar,  imprescindível  a  presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. 

Contudo,  tais  pressuposto  não  restaram  atendidos,
pois a conduta da instituição financeira tem respaldo legal, haja vista o art. 188, I, do
Código Civil, enunciar não constituir atos ilícitos os praticados “no exercício regular
de um direito reconhecido”. Assim, amoldando-se a conduta questionada ao conceito
de exercício regular de um direito, dela não surge o dever de indenizar.

Portanto,  somente  haveria  a  possibilidade  de
responsabilização civil do demandado se comprovada alguma conduta ilícita sua, o
que  não  ocorreu.  Em  outras  palavras,  “A responsabilidade  civil  e  o  dever  de
indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a
caracterizar  o  dano  moral,  fato  que  não  aconteceu  nos  autos.”  (TJPB;  AC
001.2006.007739-1/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 22/05/2013; Pág. 12).

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA.
DÍVIDA  EXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  DANO
MORAL.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  188,  I,  DO  CÓDIGO
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CIVIL.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Segundo o disposto no art. 188, I, do CC, não comete
ato  ilícito  quem  atua  no  exercício  regular  de  um
direito  reconhecido.  (TJPB;  AC  200.2009.040543-
8/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
20/08/2013; Pág. 9). 

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  EM  FOLHA.
NEGÓCIO  JURÍDICO.  EXISTÊNCIA.  DANOS
MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. I. Comprovado nos autos que as partes
celebraram contrato de empréstimo consignado, com
expressa  autorização  para  desconto  em  folha  de
pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido
de declaração de inexistência de negócio jurídico. II.
O desconto de parcela de empréstimo em folha de
pagamento  realizado  com  base  em  autorização
expressa  do  devedor  não  configura  ato  ilícito  e
consubstancia-se em exercício regular do direito, nos
termos  do  art.  188,  inciso  I,  do  Código  Civil.  III.
Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCV
1.0223.12.002935-8/001; Rel. Des. Vicente de Oliveira
Silva; Julg. 18/11/2014; DJEMG 28/11/2014).

Em  complemento,  é  forçoso  esclarecer  que  o
ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado, enunciado no art. 130, do Código de Processo Civil, o qual possibilita ao
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Magistrado formar sua convicção livremente, desde que o faça com base nos fatos e
provas  carreados  aos  autos,  sem  que  tal  proceder  implique  em  cerceamento do
direito de defesa.

Nesse  sentido,  o  seguinte  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
INOCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  DESNECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO
DE  PERÍCIA  MÉDICA.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. A jurisprudência
desta  corte  pacificou  o  entendimento  de  que  o
tribunal de origem é soberano na análise das provas,
podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da
produção  de  provas  periciais  e  documentais.  Isso
porque,  o  art.  130  do  código  de  processo  civil
consagra  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado,  segundo  o  qual  o  magistrado  fica
habilitado  a  valorar  as  provas  apresentadas  e  sua
suficiência  ao  deslinde  da  causa.  2.  Agravo
regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-Ag  1.392.737;
Proc. 2011/0030554-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min.
Napoleão  Nunes  Maia  Filho;  DJE  02/08/2013;  Pág.
1204).

Assim,  não  vislumbro  razões  para  modificar  o
julgado hostilizado, pois proferido em harmonia com o acervo probatório encartado
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aos autos.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  AFASTO AS  PRELIMINARES  E,
NO MÉRITO,  NEGO SEGUIMENTO À  APELAÇÃO,  para  manter  inalterada  a
sentença hostilizada.

P. I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

                                     Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador

                                         Relator
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