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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO,  CANCELAMENTO  DE  DESCONTO  EM
FOLHA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO –  ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE –
PROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  –  PRODUÇÃO  DE
PROVA  PERICIAL  REQUERIDA  ANTERIORMENTE  A
SENTENÇA  –  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  –
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE  JULGOU
PROCEDENTE  O  PEDIDO –  REABERTURA  DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

-  Diante  da  imprescindibilidade  de  dilação  probatória no
caso  dos autos,  com a produção  de perícia  grafotécnica,
mostra-se  inadequado  o  julgamento  da  lide  exarado  em
primeiro grau, sendo imperiosa a anulação da sentença para
fins de reabertura da instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  269/282) interposta  pelo
Banco Pan S/A, buscando a reforma da sentença (fls. 258/266) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, da Comarca de João Pessoa que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em
Pagamento, Cancelamento de Desconto em Folha e Repetição de Indébito,
ajuizada por Marcos Vargas Fagundes em face do ora Apelante e do Banco
BMG S/A, julgou procedentes os pedidos.
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Na exordial,  o Autor/Apelado aduziu, em suma, que realizou 2
(dois)  empréstimos  com  o  Banco  BMG,  em  2011,  mas  que,  em 2014,  foi
surpreendido com TED’s realizadas em sua conta corrente, referentes a 3 (três)
empréstimos que alega não ter autorizado, sendo 2 (dois) relativos ao Banco
BMG e 1 (um) relativo ao Banco Pan, o que ocasionaram descontos em seus
proventos de aposentadoria. Afirma ainda que não efetuou nenhum gasto em
relação  a  este  dinheiro.  Por  fim,  pugnou  pela  condenação  dos  bancos
promovidos  em  repetição  de  indébito  e  indenização  por  danos morais,  no
importe de 10 (dez) vezes o valor indevidamente descontado, o que totalizaria
R$ 61.804,00 (sessenta e um mil, oitocentos e quatro reais).

O  Banco  Pan  S/A  apresentou  Contestação  (fls.  54/67)
afirmando que os débitos são oriundos de empréstimo formalizado pelo Autor
(no valor de R$ 1.308,30), com os documentos deste, em 03.09.2014, com 6
(seis) parcelas pagas até o momento de apresentação da peça contestatória;
que trata-se de litigância de má-fé por parte do Promovente; que a parte autora
contratou de livre e espontânea vontade. Por fim, pugnou pela improcedência
do pedido, com produção de provas que inclui a realização de perícia (fl. 66).
Juntou,  ainda,  às fls.  75/84,  o contrato de empréstimo consignado,  em que
consta a assinatura do Autor.

O  Banco  BMG,  por  sua  vez,  apresentou  Contestação  (fls.
104/131),  afirmando que os 2 empréstimos que o Promovente afirma serem
oriundos de fraude (nos valores de R$ 2.001,07 e R$ 950,83) tratam-se de
refinanciamentos  realizados  em  relação  a  empréstimos  anteriormente
contraídos pelo Autor, pugnando pela realização de prova pericial grafotécnica
(fl.  130). Buscando  comprovar  suas  alegações,  juntou  documentos  às  fls.
145/194, sendo os de fls. 181/184 o comprovante da contratação objeto desta
demanda, em que também consta a assinatura do Autor.

Impugnação às fls. 253/257.

Na  sentença  vergastada  (fls.  258/266),  o magistrado
sentenciante julgou procedentes os pleitos exordiais, sob o fundamento de que
os  contratos  foram  celebrados  mediante  fraude,  não  sendo  necessária  a
realização de perícia grafotécnica, uma vez que as assinaturas nos contratos
de empréstimo impugnados são divergentes das reais assinaturas do Autor (fl.
261), condenando o Banco PAN a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o Banco
BMG R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos de danos morais, bem como que os
Réus restituam ao Promovente os valores indevidamente descontados, sendo
tal ressarcimento em dobro a partir do momento em que os Promovidos tiveram
conhecimento de que os contratos e descontos foram impugnados pelo Autor.

Irresignado, o Banco PAN S/A apresentou recurso de Apelação
(fls. 269/282), arguindo, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por
necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e, no mérito, afirmando
que houve celebração de contrato com o Autor, pugnando pela improcedência
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da ação. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor fixado a título de
danos morais.

O Banco BMG S/A não apresentou recurso, conforme certidão
de fl. 293.

Contrarrazões  às  fls.  296/300,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Petição do Autor  requerendo a execução em face do Banco
BMG S/A (fls. 303/308).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando  pelo  acolhimento  da  preliminar  de  nulidade  da  sentença,
devido ao cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos
autos à instância a quo para a realização da perícia (fls. 315/316).

VOTO

Consigno, de plano, que a sentença a quo deve ser anulada, a
fim de que se  oportunize  a realização de perícia grafotécnica,  pelos motivos
que passo a expor:

Conforme relatado,  o Autor/Apelante ajuizou a presente ação
alegando que foi surpreendido com o crédito de valores em sua conta-corrente,
relativos a empréstimos consignados que afirma não ter autorizado.

Em sua Contestação (fls. 54/67), o Banco PAN S/A alegou que
o contrato foi legalmente firmado, tendo-o juntado aos autos (fls. 75/84).

Compulsando  os  autos,  verifico  que,  ainda  na  Contestação
apresentada pelo Banco PAN, este requereu a realização de perícia (fl. 66),
objetivando claramente confrontar a assinatura do contrato, pedido que não foi
apreciado pelo Juízo singular.

O  Banco  BMG,  em  sua  Contestação,  também  pugnou  pela
produção de prova pericial grafotécnica (fl. 130).

No mais, após a apresentação da Impugnação, o magistrado
sentenciou  o  processo,  sem antes  intimar  as  partes  para  especificarem as
provas que ainda pretendiam produzir.

Na  hipótese  dos  autos  e  ante  as  peculiaridades  do  caso,
entendo que a produção da prova pericial grafotécnica é indispensável para o
correto deslinde da causa, pelo que o julgamento antecipado do feito violou o
disposto no artigo 355, I do CPC-151.

1    NCPC, Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I -
não houver necessidade de produção de outras provas;
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Com efeito, diante da imprescindibilidade da dilação probatória,
mostra-se inadequado o julgamento  da lide exarado em primeiro grau, sendo
imperiosa a  anulação  da  sentença  para  fins  de  reabertura  da instrução
processual, providência que pode ser decretada até mesmo de ofício, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NA  MEDIDA  CAUTELAR.
REQUISITOS  NÃO  PREENCHIDOS.  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  PERÍCIA.  DETERMINAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
1. É possível ao Tribunal de segunda instância determinar a
realização de prova pericial,  inclusive de ofício, de acordo
com a jurisprudência deste STJ. […].2

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  ÔNUS  DA
PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA
PROBATÓRIA.  FORMAÇÃO  LIVRE  DO
CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC.
1. Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de
ser  possível  ao  magistrado  determinar,  de  ofício,  a
realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar
devidamente  o  seu  juízo  de  convicção,  sem  que  isso
implique violação do princípio da demanda, nos termos do
art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória
do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio,
para  assim  chegar  à  verdade  real,  no  interesse  da
efetividade da Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.3

Neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  ASSINATURA  CONTESTADA.
ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE.  PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA.
PROVA  INDISPENSÁVEL.  NÃO  REALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  OCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA. PROVIMENTO.  -  Ocorre
cerceamento do direito  de defesa quando existir  qualquer
limitação  indevida  à  produção  de  provas,  ensejando,  por
consequência,  a  nulidade  do  ato  em  virtude  de
inobservância  ao  art.  5º,  LV,  da  Constituição  Federal.  -
Restará  configurado  o  cerceamento  do  direito  de  defesa
quando,  embora  expressamente  requerida,  não  for
produzida prova indispensável à correta resolução da lide. -

2 STJ,  AgRg na MC 24.460/SP,  Rel.  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/10/2015, DJe 15/10/2015.
3 STJ,  AgRg  no  Ag  1154432/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/11/2012, DJe 14/11/2012.
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A não  realização  de  perícia  gratotécnica  para  fins  de
confirmação da autenticidade de assinatura contestada
pela  parte,  sobretudo  quando  existente  alegação  de
fraude,  configura  cerceamento  do  direito  de  defesa.
Vistos.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008550620108150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO  DA NOBREGA COUTINHO ,  j.
em 14-03-2016) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM  DANOS  MORAIS.  NEGATIVAÇÃO  FRENTE
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  PEDI~O
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  PROVA
PERICIAL  GRAFOTÉCNICA.  NECESSIDADE  A  FIM  DE
AVERIGUAR A EFETIVA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA. PROVIMENTO  DO
RECURSO.  Requerida pela parte a produção de prova
pericial e sendo tal produção relevante para o deslinde
do  feito,  não  poderia  ter  sido  proferida  sentença  de
improcedência  sem  a  produção  de  tal  prova.
Reconhecimento da nulidade da decisão, que deve ser
desconstituída. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00001772620138150321, 1ª Câmara cível,  Relator Des.
Leandro dos Santos , j. em 25-03-2014) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. IMPROCEDÊNCIA.  PEDIDO
DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  IMPRESCINDÍVEIS  AO
JULGAMENTO  DA  CAUSA.  NÃO  APRECIAÇÃO  PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE
DEFESA  SUSCITADO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
ACOLHIMENTO  DA  PREFACIAL.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. - "A perícia é prova
indispensável  para  apontar  a  existência  ou  não  da
abusividade  questionada  quanto  ao  valor  das  parcelas
contratuais  e,  consequentemente,  permitir  uma  decisão
equilibrada.  Anula-se  a  sentença,  para  possibilitar  a
realização da prova pericial,  que viabilizará a prolação
de nova decisão, desta feita com elementos suficientes
e  necessários  para  expressar  um  julgamento  justo.";
(TJPB;  AC  001.2011.016521-2/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho;  DJPB 10/09/2013;  Pág.  16).  -  "2.  Nos
termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em
matéria de prova,  até por  se tratar  de questão de ordem
pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode,
mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso
entenda que essa providência é necessária à instrução do
processo. 3. Recurso especial não provido."; ( STJ - Terceira
Turma, REsp 1.132.818/SP, relatora Ministra Nancy (TJPB -
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ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00076063820128150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 18-07-2014) (grifei)

Destarte, com a decretação de nulidade da sentença para fins
de reabertura da instrução processual, fica prejudicada a apreciação do pedido
de cumprimento  de sentença em face do Banco BMG (fls.  303/308)  assim
como dos demais temas veiculados no recurso apelatório.

Face  ao exposto,  ANULO  a  sentença  vergastada,  para  que
seja reaberta a instrução processual  e se  proceda com a produção de prova
pericial grafotécnica, em harmonia com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09
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