
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012024-24.2009.815.0011.
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Marcela Arnaud de Sousa. 
Advogado : Adriana Mendes de Lima.                
Apelado (1): Mais Car Com de Veículos Peças e Serviços Ltda.
Advogado : Roberto Leonardo da Silva Ramos.
Apelado (2): Jean Bezerra dos Santos.
Advogado : Túlio José de Carvalho Carneiro.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.  CONTRATO
DE  FINANCIMANTO  DE  VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA SUPOSTAMENTE  REALIZADA
POR  EX-SÓCIO.  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES
AUTORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE  SURPRESA.
BEM  ADQUIRIDO  LANÇADO  EM
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA
PROMOVENTE.  AUSÊNCIA  DE  ILÍCITO
PASSÍVEL  DE  COMPOSIÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

− Nos casos  sujeitos  ao  microssistema
consumerista, a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor depende da prévia  demonstração da
verossimilhança  das  alegações  por  ele  formuladas,
caso  contrário,  incumbe  ao  autor  o  ônus  de
comprovar suas afirmações, nos termos do art. 333, I,
do CPC.

− Não obstante a promovida alegue na inicial que
foi “surpreendida” com a existência de contrato em
seu  nome,  não  é  isso  que  se  extrai  da  análise  dos
autos,  uma  vez  ter  sido  o  veículo  em  disceptação
declarado  pela  autora  em  seu  imposto  de  renda,
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restando,  pois,  inconteste  sua  ciência  acerca  Da
aquisição do mesmo. 

− Inexistindo  surpresa  acerca  da  existência  do
respectivo  contrato,  não  há  que  se  falar  em  dano
moral  nem em ilícito  passível  de indenização,  uma
vez  não  ter  a  autora  sequer  demonstrado  a  real
ocorrência  da  falsificação  da  assinatura,  pois,
oportunizada  a  produção  de  provas,  pugnou  pelo
julgamento antecipado da lide.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.   

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  295/301)  interposta  por
Marcela  Arnaud  de  Sousa, desafiando sentença  prolatada  pelo  Juiz  de
Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c
Pedido  de  Tutela  Antecipada  movida  em  face  de  Mais  Car  Com  de
Veículos Peças e Serviços Ltda,  Jean Bezerra dos Santos e HSBC Bank
Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Na peça inaugural, a autora alega que em 09 de fevereiro DE
2008  teve  notícia  de  que  seu  nome  estava  negativado  junto  ao  SPC  e
SERASA, em face de débito junto ao Banco HSBC, referente a contrato de
financiamento de veículo. 

Ao  ter  acesso  ao  contrato,  verificou  que  o  número  de  seus
documentos estavam inseridos e que sua assinatura tinha sido grosseiramente
falsificada. Em seguinte, descobriu que o autor da fraude teria sido o Sr. Jean
Bezerra dos Santos, seu chefe à época que, fazendo-se passar por seu marido,
efetivou o referido contrato de leasing, sem nada lhe comunicar. 

Ressalta  que  a  revendedora Mais  Car  Comércio  de  Veículos
Peças  e  Serviços  Ltda,  por  sua  vez,  não  tomou  as  cautelas  necessárias,
deixando de aferir a veracidade do matrimônio apontado pelo cliente.

Diante da situação, a autora solicitou providências do Sr. Jean,
tendo  este  transferido  o  financiamento  para  seu  nome,  permanecendo,
contudo, seu nome negativado. Indignada, a autora propôs a presente ação em
que requer a nulidade do débito e indenização por danos morais.

Em contestação encartada às  fls.  55/58, a  empresa Mais Car
alça a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, argue que a empresa
concessionária  tão  somente  entrega  o  veículo  à  pessoa  indicada,  sendo do
banco a responsabilidade da análise documental.
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Também contestando a ação, Jean Bezerra dos Santos aduz que
junto  à  autora,  na  condição  de  namorados,  resolveram  colocar  juntos  um
escritório  de  contabilidade,  tendo  a  promovente  entrado  com  capital
decorrente do financiamento de dois veículos  em seu nome (Polo Sedan e
Pálio).

Com o fim do relacionamento desfez-se a sociedade, tendo as
partes  acordado  a  venda  do  pálio  e  quanto  ao  Pólo  Sedan,  ficaria  o  réu
incumbido de arcar com as parcelas. Alega, contudo, que diante de algumas
dificuldades  financeiras,  deixou  de  adimplir  as  prestações,  ressaltando,
contudo, que as parcelas em atraso já foram quitadas.

Aduz,  assim,  o Sr.  Jean,  que  a  autora realmente  adquiriu  os
veículos, tendo, inclusive declarado estes em seu imposto de renda desde o
ano de 2007 e, procedido retificação cinco dias antes de protocolar a ação.
Ademais, o pagamento de algumas parcelas foi realizado pela própria autora,
mediante cheque ou débito em conta corrente

Ás  fls.  119/133,  contestação  apresentada  pelo  Banco  HSBS,
tendo este mais adiante firmado acordo com a autora, acordo este homologado
por sentença judicial ( 240/241).

Impugnação às contestações às fls.187/213.

Decidindo a querela, o Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido, através do decreto judicial de fls. 288/292.

Irresignada,  a  promovente  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
295/301),  alegando  restar  comprovado  nos  autos  o  dano  moral  sofrido,
derivado da conduta do segundo apelado que falsificou sua assinatura e da da
primeira apelada, que não tomou as cautelas necessárias. Pugna, assim, pela
reforma da sentença, para que seja o pleito inicial julgado procedente.

Embora  devidamente  intimadas,  as  partes  deixaram  de
apresentar contrarrazões (certidão de fls. 305).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito, uma vez
ausente o interesse público que torne necessária a intervenção ministerial (fls.
310).

É o relatório. 

VOTO.

De início,  cumpre  registrar  que  os  requisitos  processuais  de
admissibilidade  recursal  foram  plenamente  observados  no  apelo  ora  em
análise, motivo pelo qual deve-se analisar o mérito recursal.

Como pode ser visto do relatório, pretende a recorrente, através
desta irresignação apelatória, a reforma da sentença, sob o argumento de que
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patente o dano moral passível de recomposição proveniente da fraude autorada
pelo segundo apelado e com a falta de cautela necessária da concessionária.

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele que,  por  ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ao exame dos autos,  verifico que sustentou a autora não ter
celebrado qualquer contrato com a empresa concessionária, tendo o seu ex-
chefe, de posse de seus documentos, falsificado sua assinatura.

Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio admite a inversão do
ônus probatório exigindo, em contrapartida, que o consumidor demonstre a
verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil,  o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
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fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do  fornecedor.  São  Paulo:  Saraiva,  2002.  p.328)
(grifo nosso)

Ou seja,  nos casos sujeitos ao microssistema consumerista, a
inversão  do  ônus  da  prova  em  favor  do  consumidor  depende  da  prévia
demonstração  da  verossimilhança  das  alegações  por  ele  formuladas,  caso
contrário, incumbe ao autor o ônus de comprovar suas afirmações, nos termos
do art. 333, I, do CPC. 

No caso dos autos, observo que as alegações da autora carecem
de  verossimilhança,  não  estando  aptas  a  persuadir  o  convencimento  desta
relatoria em seu favor.

É  que  não  obstante  a  promovida  alegue  na  inicial  que  foi
“surpreendida” com a ciência de contrato em seu nome, não é isso que se
extrai da análise dos autos. 

Ainda que se admita a falsificação de sua assinatura no contrato
em tela,  os  indícios  me levam a  crer  ter  a  autora,  no  mínimo,  aceitado a
contratação,  ou  seja,   foi  conivente  com  a  situação,  irresignando-se
posteriormente tão só com a negativação de seu nome, diante da promessa do
segundo apelante em adimplir as parcelas do financiamento.

Ora,  o  veículo  em  disceptação  foi  inclusive  declarado  pela
autora em seu imposto de renda. A soprar contra a recorrente também está o
fato de ter  ela retificado sua declaração de imposto de renda dias antes de
adentrar com a presente ação. Não convence, pois, a alegação de que o bem
foi lançado em sua declaração pelo segundo recorrido. Se estivéssemos diante
de pessoa de senso comum, tal assertiva poderia ser dada como verdadeira,
contudo, estamos diante de uma profissional da área de contabilidade. 

Assim, não havendo surpresa acerca da existência do respectivo
contrato,  não  há  que  se  falar  em  dano  moral  nem  em ilícito  passível  de
indenização,  uma  vez  não  restar  sequer  demonstrado  a  real  ocorrência  da
falsificação de sua assinatura, por descaso da própria interessada que, podendo
requerer prova pericial, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 261). 

Por  estes  motivos,  infere-se  que  não  merece  amparo  a
irresignação apelatória devendo, por conseguinte, ser mantida  in  totum a  r.
sentença recorrida. 

Isso  posto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.
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Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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