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APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  E  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  CONTRATO
EFETIVAMENTE  FIRMADO  E  RECEBIDO.
RESPONSABILIDADE EM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO  OU  NULIDADE  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO.  DANO  MORAL  E  MATERIAL  INEXISTENTES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

-  Tendo  o  Autor  firmado  contrato  de  empréstimo  e  se
beneficiado do mesmo, e, não tendo se desincumbido do ônus
de provar supostas irregularidades ou vício na manifestação de
sua vontade que, em tese, maculariam a obrigação, não há que se
falar  em  danos  morais  ou  materiais,  na  medida  em  que  não
foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento
de indenização.

-  “Demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como
que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram
transferidos  para  a  conta  bancária  do autor,  de  se  presumir  a
existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da
boa-fé,  mormente  porque se  a  vontade da parte  não era  a  de
contratar  o  aludido  empréstimo,  a  ela  caberia  tomar  as
providências  no  sentido  da  imediata  restituição  do  valor
depositado na sua conta.”

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram



como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 219.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  Maria Goreti  Simões Dantas
contra  sentença  prolatada  pelo  MM.  Juízo  da  Comarca  de  Pirpirituba, que  julgou
improcedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  anulatória  de  débito  c/c  repetição  de
indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do
Banco Bonsucesso S/A.

Inconformada, a promovente recorreu (fls.  164/167,v),  aduzindo,
em suma, que “a parte autora apenas fez um empréstimo com a ré, não utilizando o
cartão  na  modalidade  crédito,  sendo  as  faturas,  documentos  unilaterais  que  não
comprovam as efetivas compras.”

Afirma  que  “a  recorrente  jamais  contrataria  com  o  banco
demandado se soubesse que ao invés de contratar o objeto esperado estaria contratando
uma margem consignável de um cartão.”

Alega o direito ao recebimento de danos morais e materiais,  ou
seja devolução de todos os valores em dobro.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  presente  recurso,  para
determinar a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente em todos os
seus termos.

Devidamente  intimado,  a  parte  recorrida  apresentou  suas
contrarrazões (fls. 173/194), rebatendo os argumentos recursais..

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente. 

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que a autora aforou a presente demanda, em
face do  Banco Bonsucesso S/A, objetivando a declaração de inexistência débito, assim
como a condenação na repetição de indébito e na indenização por danos morais.

O  processo  teve  seu  trâmite  regular  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada,  que,  conforme  relatado,  julgou  improcedente  a  demanda.  É  contra  esta
decisão que se insurge a recorrente.



Inicialmente, vale salientar que a promovente é servidora pública
aposentada  do Estado da Paraíba.  Ocorre  que,  mensalmente,  está  sendo descontado,
desde o ano de 2011, o valor de R$ 197,89 (cento e noventa e sete reais e oitenta e nove
centavos), conforme se verifica à fl. 09 e seguintes, relativo a um possível contrato de
empréstimo consignado e cartão de crédito contraído entre as partes.

Analisando detidamente  os  autos,  verifico  que é  possível  aferir
que  a  Autora  efetivamente  celebrou  contrato  de  consignação  de  descontos  para
pagamento  de  empréstimos e  cartão  de  crédito  com o  banco,  no entanto,  insurge-se
contra  a  validade  dos  mesmos  sustentando  que  foi  ludibriada  pelo  banco,  o  que
configuraria empecilho para a livre manifestação de sua vontade. Porém, tais alegações
não prosperam, pois não pode a Autora se escusar da responsabilidade em cumprir as
obrigações que assumiu, sob a justificativa de que o contrato não restou claro quanto ao
cartão de crédito.

Verifico que foram obedecidos todos os requisitos gerais exigidos
para a feitura do contrato e que a recorrente expressou livremente a sua vontade, até
porque a assinatura constante no instrumento contratual (fl. 38 e ss) é exatamente igual
àquela posta na procuração de fl. 06, bem como na carteira de identidade (fl. 07), não
havendo nenhum indício de fraude.

Ademais,  observo  que  o  apelante  celebrou  corretamente  o
contrato, recebendo, satisfatoriamente, o valor contratado, o que demonstra a boa-fé de
ambas as partes em contratar. O banco apelado comprovou a regularidade do contrato,
além  da  autorização  do  desconto  em  folha,  devidamente  assinada  pela  autora,  e  as
faturas do cartão de crédito utilizadas por ela. (fls. 45 e ss)

Por  outro lado,  entendo que as  alegações da recorrente  não são
consistente,  uma  vez  que  na  petição  inicial  ela  alega  que  jamais  tinha  contratado  o
serviço de cartão de crédito do Banco Bom Sucesso e que jamais tinha usufruído dos
serviços  relativos  ao  crédito  concedido.  Já  no  recurso  apelatório,  ela  mudou  o  seu
discurso e afirmou que a contratação com o banco não fora de forma clara e informativa,
mas não rebateu a constância do contrato realizado. Tal atitude fragiliza os argumentos
recursais e nos faz crer que não deve prosperar o seu recurso.

A Jurisprudência assim entende:

“RECURSO DE APELAÇÃO.  Ação  de  indenização  por  danos
morais e materiais. Contratos de empréstimo consignado. Autora
que impugna a regularidade da pactuação dos contratos de modo
genérico, e aduz que, por ser alfabeta, deveria ter sido assistida
por  pessoa  instruída  para  auxiliá-la  a  compreender  os  termos
pactuados. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o
alegado. Ausência de verossimilhança. Conjunto probatório que
indica  que  a  Autora  efetivamente  contratou  sucessivos
empréstimos junto ao Banco Réu. Contrato que foi benéfico à



Autora. Analfabetismo que, no caso, não macula a validade do
contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.”1

“APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  PROCESSADA  PELO  RITO
SUMÁRIO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.
PESSOA  IDOSA.  ANALFABETO  FUNCIONAL.  FRAUDE.
VÍCIO  DO  CONSENTIMENTO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
VALIDADE DO PACTO. DEPÓSITO DO VALOR EM FAVOR
DO CONTRATANTE.  COMPORTAMENTO CONCLUDENTE.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  E  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.  CONDENAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.  O analfabetismo,  bem como a  idade avançada,  não implica
incapacidade para os atos da vida civil.
II.  Demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como
que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram
transferidos  para  a  conta  bancária  do autor,  de  se  presumir  a
existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da
boa-fé,  mormente  porque se  a  vontade da parte  não era  a  de
contratar  o  aludido  empréstimo,  a  ela  caberia  tomar  as
providências  no  sentido  da  imediata  restituição  do  valor
depositado na sua conta.
III.  "Ao  aceitar  o  depósito  do  numerário,  a  parte  revela  seu
comportamento concludente, o que a impede de questionar os
descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação
da  teoria  do  venire  contra  factum proprium"(Processo  nº  265-
61.2009.8.10.0089 (134113/2013), 4ª Câm. Cível do TJMA, Rel. Des.
Paulo  Sérgio  Velten  Pereira,  j.  20.08.2013,  unânime,  DJe
26.08.2013).
IV.  Ausente  a  configuração  do  ato  ilícito,  improcedente  se
entremostra  o  pleito  de  indenização  por  danos  morais  e
restituição de indébito.
V. Inexistindo condenação por litigância de má-fé na sentença
objurgada, não há interesse processual do apelante que visa a
afastar tal punição. VI. Apelo parcialmente conhecido e, nessa
parte, improvido.”2

Assim,  tendo  o  Autor  firmado  contrato  de  empréstimo  e  se
beneficiado  do  mesmo,  e,  não  tendo  se  desincumbido  do  ônus  de  provar  supostas
irregularidades ou vício na manifestação de sua vontade que,  em tese, maculariam a
obrigação, não há que se falar em danos morais ou materiais, na medida em que não
foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento de indenização.

1 TJSP - APL 04378013620108260000  - Rel. Des. Lidia Conceição – 22/09/2014.
2 TJMA – APL 59682014 – Rel. Des. Vicente de Castro – 19/02/2015.



Diante de todo exposto,  nego provimento ao recurso apelatório,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto. 

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


