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Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038116-83.2009.815.2001
Origem : 13ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Eudócia Dias de Oliveira
Advogado : João Paulo de Justino e Figueiredo
1º Apelado : Sabemi Previdência Privada
Advogado : Pablo Berger
2º Apelado : Equatorial Previdência Complementar
Advogado : Liliane César Aprobato

PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 
INOBSERVÂNCIA DO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE. 
MERA  REPETIÇÃO  DA  INICIAL   E   DOCUMENTOS. 
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. REJEIÇÃO.   

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  entendimento 
segundo o qual a reprodução, na apelação, dos argumentos 
já lançados na petição inicial ou na contestação não é, por si 
só, motivo bastante para negar conhecimento ao recurso

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. 
IDOSA MAIOR DE 80 ANOS.  CONTRATAÇÃO DE DOIS 
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.  1° - RECEBIMENTO DE 
VALOR  MENOR  AO  CONTRATADO.  INFUNDADO. 
DESCONTOS AUTORIZADOS.  2° - NÃO RECONHECIDO 
PELA CONTRATANTE.  CONTRATO DEMONSTRADO E 
DEVIDAMENTE  ASSINADO  COM  VALORES 
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CREDITADOS.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA. 
RESTITUIÇÃO  DE  VALOR  EXCEDENTE.  NÃO 
DEMONSTRADO.  INDENIZAÇÃO  POR DANO  MORAL. 
DESCABIDA QUANDO INEXISTIR DANO E  CULPA DO 
AGENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

É lícita  a  cobrança das  prestações  de um pacto  de crédito 
pessoal  regularmente  contratado  e  comprovado  pela 
instituição financeira através das cópias da ficha cadastral e 
do termo de adesão.

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito 
exige-se  a  presença  de  três  elementos  indispensáveis:  a 
existência de uma conduta antijurídica, que tenha resultado 
dano,  e  que  entre  o  dano  e  a  conduta  haja  um  nexo  de 
causalidade. Não restando comprovado o dano, não há que 
se falar em dever de indenizar.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  deferir  a  gratuidade 
judiciária à Equatorial Previdência e rejeitar a preliminar de não conhecimento 
do recurso. No mérito, por igual votação, negou provimento ao apelo.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 
220/225, prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos 
autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  c/c  Pedido  de 
Antecipação  de  Tutela,  julgou improcedente  os  pedidos  formulados  na  inicial, 
condenando a promovente em custas e honorários advocatícios.

EUDÓCIA DIAS DE OLIVEIRA,  85 (oitenta e cinco anos), 
propôs  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  c/c  Pedido  de 
Antecipação de Tutela, alegando que no dia 23 de julho de 2008 foi procurada em 
sua  residencia  por  dois  senhores  de  nome  Alex  e  Carlos  Macedo  Souza, 
oferecendo empréstimo pessoal consignado.
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Pactuou  o  valor  de  R$  9.849,26  (nove  mil,  oitocentos  e 
quarenta  e  nove  reais  e  vinte  seis  centavos),  vindo  a  receber  R$  16.500,11 
(dezesseis mil, quinhentos reais e onze centavos) em dois depósitos, o primeiro no 
valor  de  R$  8.113,36  (oito  mil  cento  e  treze  reais  e  trinta  e  seis  centavos)  e  o 
segundo no valor de  R$ 8.386,75 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos) ambos no mesmo dia.

Afirmou  que  os  corretores  retornaram  à  sua  casa, 
informando que houve um equivoco no valor depositado na sua conta, vindo a 
pedir a restituição da importância recebida a maior, R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos 
e cinquenta reais), sendo prontamente atendidos, sem no entanto pegar recibo ou 
questionar o erro.

Pontuou que se surpreendeu quando no mês de setembro 
veio a cobrança de outro empréstimo realizado pelo 2º apelado  (EQUATORIAL 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR), porquanto firmou contrato apenas com o 1º 
recorrido  (SABEMI  PREVIDÊNCIA  PRIVADA).  Pediu  informações  dos 
empréstimos firmados com os promoventes.

“Novas  surpresas  quando  do  recebimento  das  respostas  dessas  
empresas. O contrato encaminha pela SABEMI comprovou a irregularidade no valor do  
depósito  por  ela  efetuado.  Como se  percebe  no  extrato  acostado,  foi  ela  depositado  R$  
8.113,36  (oito  mil  cento  e  treze  reais  e  trinta  e  seis  centavos),  quando,  por  força  do  
contrato, deveria ser R$ 9.849,26 (nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte seis  
centavos).” (sic)  

Quanto ao empréstimo efetuado pelo 2º Apelado (Equatorial 
Previdência Complementar), defende jamais ter transacionado.

Pugnou pela condenação em danos morais e materiais dos 
réus,  restituição  em dobro  do  pagamento  da  repetição  do  indébito    custas  e 
honorários.

Requereu  ainda  o  cancelamento  de  todas  as  cobranças 
indevidas em seu contracheque, bem como a devolução dos que já tinham sidos 
debitados pelo 2º apelado (EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR).     

O julgador primevo, às fls. 220/225, rejeitou as preliminares 
de ilegitimidade passiva dos recorridos e julgou improcedente a ação por entender 
que a autora tinha transacionado com os recorridos e, autorizado a cobrança dos 
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valores questionados. Entendeu ainda, que a devolução do valor de R$ 6.650,00 
(seis mil seiscentos e cinquenta reais), não ficou minimamente comprovado.    

Nas razões recursais,  encartadas às fls.  227/238,  a  apelante 
reitera  os  argumentos  de  fato  e  de  direito  da  inicial,  rebate  a  contestação  e 
documentos apresentados pelos apelados, afirmando que recebeu valor menor do 
contratado com o 1º recorrido (SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA) e questiona os 
valores  cobrados  pelo  2º  apelado  (EQUATORIAL  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR).      

Requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam 
condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.   

Contrarrazões do 2º apelado (EQUATORIAL PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR) às fls.  242/259,  pela concessão da justiça gratuita,  visto ser 
pessoa  jurídica  de  caráter  previdenciário  sem  fins  lucrativos.  Requer  o  não 
conhecimento  do  recurso,  tendo  em  vista  que  as  razões  da  apelação   é  mera 
repetição dos argumentos constantes de outras peças processuais. Não sendo o 
entendimento, que a sentença seja mantida.

Razões contrárias do 1º recorrido  (SABEMI PREVIDÊNCIA 
PRIVADA), fls. 261/264, pela manutenção da decisão a quo.  

A Procuradoria de Justiça, às fls. 272/276, opina pela rejeição 
da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e,  no mérito, pelo 
prosseguimento  do  recuso,  sem  manifestação  meritória,  porquanto  ausente 
interesse que recomende a sua intervenção. 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora)

De  inicio,  defiro  o  pedido  de  gratuidade  judiciária 
requerida  pelo  2º  recorrido  (EQUATORIAL  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR). 
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Preliminarmente, o 2º apelado defende o não conhecimento 
da apelação, tendo em vista que suas razões são meras repetições dos argumentos 
constantes da inicial e outras peças processuais.

Razão não lhe assiste.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  entendimento 
segundo o qual a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição 
inicial  ou  na  contestação  não  é,  por  si  só,  motivo  bastante  para  negar 
conhecimento ao recurso, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REQUISITOS. 
REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  DA  CONTESTAÇÃO.  APTIDÃO 
PARA  REBATER  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  ATACADA. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  OBSERVADO.  1.-  Na  linha  dos 
precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já 
lançados na petição  inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo 
bastante para negar conhecimento ao recurso.  2.- No caso dos autos, o 
que  se  percebe  é  que,  o  Recorrente  fundamentou  sua  irresignação  e 
manifestou  de  forma  clara  seu  interesse  na  reforma  da  sentença, 
rebatendo  os  fundamentos  do  julgamento  prolatado  pela  instância  de 
origem,  não  prejudicando  Princípio  da  Dialeticidade  Recursal.  3.-  A 
Agravante  não  trouxe  nenhum  argumento  capaz  de  modificar  a 
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 
4.-  Agravo  Regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  175.517;  Proc.  
2012/0092352-7;  MS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  
19/06/2012; DJE 27/06/2012)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.   

Ultrapassada essa questão, passo à análise do apelo.

O  ponto  controvertido  desta  demanda  diz  respeito  a)  a 
inexistência da contratação de empréstimo por EUDÓCIA DIAS DE OLIVEIRA 
junto  ao  2º  apelado (EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) e  b) 
recebimento  a  menor  de  valor  contratado  com  o  1º  recorrido  (SABEMI 
PREVIDÊNCIA PRIVADA). 

In  casu, embora  a  consumidora  afirme  não  ter  contraído 
qualquer  empréstimo  com  o  2º  apelado  (EQUATORIAL  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR), o documento de fl. 25 prova o contrário, onde consta todos 
os  dados  da  recorrente,  valor  contratado,  número  de  parcelas,  data  inicial  e 
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assinatura,  inclusive  o  extrato  bancário  de  fl.14,  mostra  o  crédito  na  conta  da 
recorrente no montante de R$ 8.386,75 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos).

Se realmente questionasse a legalidade do contrato de fl. 25, 
quando  intimada  para  especificar  provas,  poderia  ter  solicitado  perícia  para 
comprovar sua veracidade.

A alegação de idade avançada não tem o escopo de invalidar 
o negócio jurídico realizado, exceto se comprovado erro, dolo, coação ou estado de 
perigo nos exatos termos do artigo 171, incisos I e II do Código Civil, o que não 
ficou demonstrado nos autos. 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o 
negócio jurídico:
I - por incapacidade relativa do agente;
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 
fraude contra credores.

Portanto  válido  o  contrato  firmado  com  a  Equatorial 
Previdência Complementar.    

 
Quanto a afirmação que recebeu valor menor ao contratado 

com o  1º recorrido (SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA), razão  também não lhe 
assiste. 

O contrato de fl. 12 mostra que o valor total financiado foi de 
R$ 10.160,69 (dez mil cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos). Custas de 
IOF no valor de R$ 311,43 (trezentos e onze reais e quarenta e três centavos). 

Com o desconto do IOF, a recorrente deveria receber o valor 
de R$ 9.849,26 (nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte seis centavos). 
No entanto,  os documentos de fls.  119/120,  traz que a apelante autorizou dois 
descontos no empréstimo contraído, o primeiro no valor de R$ 326,63 (trezentos e 
vinte e seis reais e sessenta e três centavos) para o Clube de Seguros Pampa e o 
segundo na monta de R$1409,27 (um mil quatrocentos e nove reais e vinte e sete 
centavos) para Jocélio Guilherme Corretora de Seguros.

Subtraindo-se as duas autorizações(fls. 119/120) do valor que 
deveria receber, a promovente receberia R$ 8.113,36 (oito mil cento e treze reais e 
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trinta e seis centavos), justamente o valor que foi creditado em sua conta conforme 
documento de fl. 14.

Portanto, não recebeu pagamento a menor. Se os documentos 
de fls. 119/120, são inverídicos, estes não foram questionados.

Quanto a alegação que devolveu o valor de R$ 6.650,00 (seis 
mil seiscentos e cinquenta reais), para os corretores do 1° recorrido,   como bem 
pontuou o juiz a quo,  não ficou minimamente comprovado, ficando esta relatoria 
impossibilitada de determinar a devolução desses valores.

Como  é  cediço,  a  obrigação  de reparar  um  dano moral 
assenta-se na conjugação da culpa lato sensu, do dano e do nexo de causalidade 
entre o evento danoso e o procedimento censurável do agente. Quando, pois, um 
desses  elementos  da  responsabilidade  civil  resta,  insatisfatoriamente 
demonstrado, impõe-se o desprovimento do pedido indenizatório.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL. 
DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS. A responsabilidade civil baseada no 
art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou 
omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A 
ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. A 
relação  pessoal  entre  os  cidadãos  deve  ser  orientada  pelo  respeito  e 
urbanidade. Na espécie, a prova colhida demonstra mera desavença entre 
vizinhos.  Manutenção  da  sentença  de  improcedência  do  pleito 
indenizatório.  Apelação  não provida.  (Apelação  Cível  Nº  70059721878, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 
Muller, Julgado em 26/06/2014) 

Nesse  prisma,  como  não  ficou  sobejamente  provado,  nos 
autos, qualquer culpa dos recorridos e danos experimentados pela recorrente, não 
se pode imputar aos apelados a responsabilidade de ressarcir algo que não existiu 
na esfera jurídica .

Com  essas  considerações,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE 
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA  FORMULADO  PELO  2º  RECORRIDO 
(EQUATORIAL  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR),  REJEITO  A 
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO,  NO  MÉRITO, 
NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, mantendo todos os termos da sentença 
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vergastada. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 25 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 287, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  26 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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