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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000741-09.2013.815.2001
Relatora :  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  :  Severina Cavalcanti de Farias
Advogado :  Jaime Gomes de Barros Júnior, OAB/PB 7676
Apelado : CREDUNI  –  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito
Mútuo  dos  Servidores  das  Instituições  Públicas  de  Ensino  Superior  do
Estado da Paraíba Ltda.
Advogado : Daniel  Fonseca de  Souza Leite,  OAB/PB 17.742  e
outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  EMPRÉSTIMOS  DESCONTADOS  EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DAS  QUITAÇÕES.  INEXISTÊNCIA  DE
LASTRO MÍNIMO DE PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO  PELA  CONSUMIDORA.
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Seja na seara consumerista, seja na de direito privado
propriamente dito, para que ocorra a inversão do ônus
da prova, necessário um lastro mínimo de probabilidade
do direito invocado.
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- Se  a promovente assume ter formalizado contratos de
empréstimos para desconto em conta-corrente, mas não
prova a quitação completa das avenças, não há que se
declarar  ilegais  os  descontos  em folha  de  pagamento,
decorrentes  dos  pactos,  se  a  própria  consumidora
migrou sua conta bancária, passando a ser inadimplente
quanto às parcelas do contrato. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Severina
Cavalcanti  de  Farias  contra  a  sentença  de  fls.  200/204  que  julgou
improcedente o pedido exordial, e procedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais, a autora afirma que o réu não fez
prova contrária quantos aos descontos declinados na exordial.

Argumenta  que  o  réu  apresentou  reconvenção,  para
discutir descontos em conta bancária, quando a presente ação diz respeito a
descontos indevidos no contracheque.

Diz  que  não  há  prova  dos  atrasos  das  prestações
contratadas.

Não houve contrarrazões, fls. 223.

Parecer Ministerial pelo desprovimento (fls. 229/231).
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É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças de Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, na
qual  a  autora/recorrente  diz  sofrer  descontos  em  seu  contracheque,
referentes a contratos de empréstimos consignados que jamais pactuou.

Pois bem.

Seja na seara consumerista,  seja na de direito privado
propriamente dito, para que ocorra a inversão do ônus da prova, necessário
um lastro mínimo de probabilidade do direito invocado.

A autora  afirma  (parágrafo  terceiro  do  item  “2”  da
exordial)  que “nunca celebrou os supostos instrumentos de empréstimos
consignados”, mas, ao revés, os diversos contratos juntados pelo réu (fls.
51/126) dão conta de que a promovente, de fato, formalizou empréstimos e
repactuou as dívidas.

Desse modo, não há lugar para inversão probatória, pois
houve  demonstração  de  fatos  desconstitutivos  do  direito  invocado.
Ademais, a promovente não conseguiu demonstrar que os descontos foram
ilegais. Por outro lado, ficou demonstrado que a demandante migrou sua
conta-corrente para outra instituição financeira e, por conseguinte, passou a
ser  inadimplente  quanto  aos  empréstimos  contratados,  vez  que  a  conta
bancária na qual os débitos ocorriam, não mais existia.
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Outrossim,  os  descontos  levados  a  efeito  nos
contracheques  da  autora  foram  procedidos  pela  Universidade  (órgão
pagador),  que  os  fez  de  modo  fracionado,  o  que  não  implica  cobrança
indevida. Na verdade, esses descontos fracionados deram-se em razão da
ausência de saldo para os pagamentos das parcelas vinculadas aos débitos
em conta.

Como dito acima, a autora afirma que não contratou os
empréstimos com desconto de folha, mas contratou com desconto em conta-
corrente.  No  entanto,  não  comprovou  a  quitação  dos  empréstimos  que
assume ter pactuado.

Ora, se a promovente assume ter formalizado contratos
de empréstimos para desconto em conta-corrente, mas não prova a quitação
completa das avenças, não há que se declarar ilegais os descontos em folha
de pagamento, decorrentes dos pactos, se a própria consumidora migrou
sua  conta  bancária,  passando  a  ser  inadimplente  quanto  às  parcelas  do
contrato. 

Por qualquer ângulo, a promovente não fez prova dos
seus fatos constitutivos. O réu, por seu turno, desincumbiu-se do seu ônus
probatório.

 
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  –  Presidente.  Participaram do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora, e o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).
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Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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