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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000719-48.2013.815.2001 – 7ª Vara Cível da Capital
RELATORA :  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti
APELANTE : Severina Cavalcanti de Farias
ADVOGADO(S) : Jaime Gomes de Barros Júnior – OAB/PB 7676
APELADO : Futuro – Previdência Privada
ADVOGADO(S) :  Gustavo  César  de  Souto  Ramos  Oliveira –  OAB/PB
16754

APELAÇÃO  CÍVEL  – REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  –   PRELIMINAR  –
PROCURAÇÃO  E  SUBSTABELECIMENTO  – CÓPIAS
SIMPLES – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
– REJEIÇÃO.  MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
EXORDIAL  –  IRRESIGNAÇÃO  –  DOCUMENTOS
ACOSTADOS  PELO  REQUERIDO/APELADO  QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA AVENÇA COMBATIDA –
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO QUESTIONADA
–  CLAREZA  SUFICIENTE  –  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  Existe  no  ordenamento  pátrio  a  tese  consolidada  da
desnecessidade  de  autenticação  da  procuração  e
substabelecimento  outorgadas  aos  advogados  face  a
presunção de veracidade das cópias apresentadas.1

-  Não  restando  demonstrada  qualquer  conduta  ilícita  do
apelado,  tampouco  falta  de  clareza  nos  documentos
subscritos pela apelante, não há que se falar em devolução
dos  valores  questionados  na  demanda,  tampouco  em
indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da

1 (AgRg no REsp 1398523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
05/02/2014) 
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Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Severina Cavalcanti
de Farias contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca
da Capital nos autos da Ação  de Repetição de Indébito c/c Indenização por
Danos Morais proposta contra a Futuro – Previdência Privada.

Sentenciando, o magistrado a quo assim consignou (SIC):

[…]
No caso em discussão, a parte promovida logrou êxito em
demonstrar  a  existência  da  relação  jurídica  da  qual  a
requerente se insurge. Tal fato é facilmente perceptível da
análise dos documentos de fls. 75/81, notadamente porque
a soma das parcelas dos ora questionadas, isto é 3 x R$
20,63  (vinte  reais  e  sessenta  e  três  centavos),
correspondem exatamente à parcela de R$ 61,89 (sessenta
e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao contrato
de fls. 81.
Por fim, quando os documentos trazidos pela parte autora
são adequados  e  de acordo  com a legislação,  mostra-se
desnecessária  a  necessidade  de  autenticação  dos
documentos colacionados se não há indícios ou alegação da
parte contrária de vício ou falsidade.
Isto  posto  e  do  mais  que  constam  nos  autos,  julgo
IMPROCEDENTE  os  pedidos  formulados  na  inicial,  nos
termos do art. 269, inciso I, do CPC.
[...]

Irresignada,  a  parte  autora  apelou,  aduzindo  que o
requerido/apelado é revel e confesso, pois a procuração e substabelecimento
por  ele  acostados não  são  originais,  importando  a  irregularidade  da
representação, razão pela qual a demanda deveria ser julgada procedente.

Afirmou que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado
ou de previdência privada junto ao recorrido e, ainda, que este não logrou êxito
em  provar  a  existência  de  avença  que  lhe  permitisse  efetuar  descontos
diretamente do contracheque da apelante.

Sustentou que “não se pode alegar que o lançamento individual,
específico  e  distinto  de  três  parcelas  de  empréstimos  consignados  no
contracheque  ou  folha  de  pagamento  da  recorrente,  cujos  valores
coincidentemente semelhantes entre si, uma vez somados, taxativamente se
tornem a parcela dum contrato de pessoa jurídica diversa” - fl. 120. 

Asseverou que  “se não há expressa autorização para desconto
de três  parcelas  iguais  e  distintas – diversamente da previsão contratual  –
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torna-se  devido  a  devolução  das  parcelas  não  pactuadas,  acrescidos  de
atualização  monetária,  bem como  indenização  por  danos  morais,  afinal  as
partes se obrigam a cumprir o que ficou convencionado, rigorosamente, de tal
modo  que,  na  dúvida,  interpretar-se-á  em  favor  da  consumidora,  ora
promovente” - fl. 120.

Por fim, afirmou a ausência de informações claras, a má-fé do
recorrido e a existência de dano moral.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso,  julgando-se  procedente  a
pretensão exordial para que se declare a ilicitude das parcelas deduzidas em
sua folha de pagamento nos meses de fevereiro a julho/2009, condenando-se o
recorrido  a  devolvê-las  em  dobro,  como  também  a  restituir  os  descontos
relativos à previdência privada, imputando-lhe, ainda, a obrigação de reparar os
danos morais sofridos.

Intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 123v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  opinou  pela
rejeição da preliminar, abstendo-se de emitir manifestação meritória, por não
vislumbrar interesse público primário na lide (fls. 129/134).

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015), o presente julgamento deverá ser, no que for cabível, norteado
pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), levando em conta,
inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,  conforme
orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado
Administrativo  nº  2,  proclamado  em sessão  plenária  realizada  em  02  de
março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo:

Adianto que o recurso não merece provimento.

Cinge-se, a controvérsia, em torno dos descontos efetivados pela
requerida/apelada nos vencimentos da autora/apelante, a título de empréstimo
consignado e previdência privada.
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Alega,  a  apelante,  em suma, a inexistência de relação jurídica
entre  as  partes  que  justifique  os  referidos  abatimentos,  razão  pela  qual  o
requerido  deveria  ser  condenado  à  restitui-los,  em  dobro,  como  também
indenizá-la pelos danos morais suportados. Assevera, ainda, que o recorrido
deve ser considerado revel e confesso, pois a procuração e substabelecimento
por ele apresentados não são originais, mas apenas fotocópias.

De início,  registro  que não merece acolhimento a alegação do
apelante,  no  sentido  de  que  o  réu  deve  ser  considerado  revel  por  ter
apresentado apenas fotocópia da procuração e do substabelecimento.

Com  efeito,  as  alegações  do  apelante  não  prosperam  nesse
sentido,  uma vez  que  existe  no  ordenamento  pátrio  a  tese  consolidada  da
desnecessidade  de  autenticação  da  procuração  e  substabelecimento
outorgadas  aos  advogados  face  a  presunção  de  veracidade  das  cópias
apresentadas.

Nesse  sentido  se  pronuncia  o  Egrégio  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
NULIDADE  DA  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DO
AGRAVADO.  CÓPIAS  DE  PROCURAÇÃO  E
SUBSTABELECIMENTO  NÃO  AUTENTICADAS.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  EVENTUAL
NECESSIDADE  DE  INSCRIÇÃO  SUPLEMENTAR  DO
ADVOGADO  EM  OUTRA SECCIONAL  DA  OAB.  MERA
IRREGULARIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária
a  autenticação  de  cópia  de  procuração  e  de
substabelecimento,  pois  se  presumem  verdadeiros  os
documentos juntados.
[...]2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.  NULIDADE  DA  REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL  DO  AGRAVADO.  CÓPIAS  DE
PROCURAÇÃO  E  SUBSTABELECIMENTO  NÃO
AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE  DOCUMENTO.  MULTA.
DESCABIMENTO.
1.-  A Segunda Seção desta Corte pacificou a questão da
desnecessidade de autenticação de cópia de procuração e
de  substabelecimento,  tendo  em  vista  a  presunção  de
veracidade  das  cópias  juntadas  e  não  impugnadas
oportunamente,  superando-se antigo entendimento que se
manifestava  sobre  a  matéria,  bem  como  pela

2 (AgRg no REsp 1398523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
05/02/2014) 
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imprescindibilidade  do  prequestionamento  de  tal  matéria,
ainda que de ordem pública.
[...]3

Ressalte-se que a presunção de veracidade verificada no caso é
relativa, ou juris tantum, admitindo oponibilidade da parte adversa, desde que
colacione elementos comprobatórios de que a representação está fundada em
documentos irregulares ou fraudados, o que não ocorreu no presente caso,
inferindo-se apenas quanto à necessidade da assinatura de próprio punho.

Quanto à aventada inexistência de relação jurídica entre as partes
que permitisse ao apelado efetuar os descontos questionados nesta lide, tenho
que melhor sorte não assiste à recorrente.

É que, consoante se vê nos documentos de fls. 75/81, a apelante
aderiu a plano de pecúlio junto ao apelado (fl.  75),  cujo termo de proposta
menciona  expressamente  a  contribuição  inicial  de  R$  5,00  (cinco  reais).
Ademais,  vislumbra-se  no  documento  de  fl.  81,  que  a  apelante  autorizou
inequivocamente  que  o  recorrido  procedesse  ao  desconto  (em  folha  de
pagamento,  conta-corrente  ou  boleto  bancário)  do  valor  supracitado,  como
também de 60 parcelas de R$ 61,89 (sessenta e um reais e oitenta e nove
reais),  que  coincidem  exatamente  com  o  empréstimo  contratado  junto  ao
Banco Sofisa, conforme se vê às fls. 78/79.

Dessa  forma,  o  simples  fato  de  as  parcelas  do  empréstimo
estarem sendo descontadas de forma fracionada (3 deduções de R$ 20,63),
tampouco  o  registro  de  que  o  débito  foi  realizado  pelo  apelado  (e  não
diretamente pelo Banco Sofisa) não justificam o pleito da autora/apelante no
sentido de que tais valores lhe sejam devolvidos, mormente quando não há
nenhum registro  (sequer  alegação da insurgente)  no sentido de que houve
pagamento em excesso (ou em duplicidade) ou ausência de repasse do valor
descontado pelo apelado à financeira outorgante do empréstimo. Ademais, a
apelante  não  contesta  a  autenticidade  das  assinaturas  apostas  nos
documentos supracitados.

Sendo assim, não restando demonstrada qualquer conduta ilícita
do  apelado,  tampouco  falta  de  clareza  nos  documentos  subscritos  pela
apelante,  não  há  que  se  falar  em devolução  dos  valores  questionados  na
demanda, tampouco em indenização por dano moral.

Feitas  tais  considerações,  nego  provimento  ao  Apelo,  para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima

3 (AgRg nos EDcl no REsp 1319919/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013,
DJe 18/06/2013)
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Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, 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
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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