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ADVOGADO : João Rafael Lopez Alves, OAB/RS nº 56563
ORIGEM : Juízo da 3ª Vara Cível da Capital
JUIZ(A) : Aylzia Fabiana Borges Carrilho

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  COM  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ENTIDADE  DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.  PECÚLIO  VINCULADO
A  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  VENDA
CASADA  INOCORRENTE.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO AO APELO.

– No caso, a condição de associado é condição
legal para que as entidades de previdência privada
possam realizar operação de financiamento em favor
de  seus  assistidos,  razão  pela  qual  descabe  o
reconhecimento  de  “venda  casada”,  conforme
estabelece o artigo 71, da Lei Complementar 109/01.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fls. 208.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Gabriel  de

Menezes contra a Sentença prolatada pela Juíza da 3ª Vara Cível da Capital,

que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com

Indenização por  Danos Morais proposta em face do Banco do Brasil  S/A e



Apelação Cível nº 0049932-23.2013.815.2001

Sabemi Previdência Privada.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma integral

da Sentença, reiterando a impossibilidade de desconto em seu contracheque

relacionado a plano de previdência privada inserido indevidamente quando da

realização de empréstimo consignado, o que configura venda casada.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Banco  do  Brasil  às  fls.

137/139 e pela Sabemi às fls.146157.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.202/203).

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Demanda funda-se

na discussão acerca da ocorrência  do  dano moral  passível  de  indenização

proveniente  da  pactuação  de  contrato  de  previdência  privada  firmada

supostamente através de venda casada.

A “venda casada” constante do artigo 39, inciso I, do Código de

Defesa do consumidor, perfaz-se quando o fornecedor obriga o consumidor, na

compra de um produto, a levar outro que não deseje, apenas para ter direito ao

primeiro, circunstância que violaria sua liberdade de escolha, direito básico do

consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei nº 8.078/90. 

Não é o caso dos autos.

Com efeito, a “Sabemi Seguradora S/A” tem por objetivo operar

em Seguros do Ramo Vida, bem como em Previdência Privada Aberta, nas

modalidades  pecúlio  e  renda,  estando  autorizada  a  conceder/intermediar

assistência  financeira  a  seus  participantes,  na  forma  da  Circular  SUSEP

320/2006, que regulamenta a intermediação e concessão exclusivamente ao
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participante de plano de previdência complementar, bem como na forma da Lei

Complementar  nº  109/2001,  que  lhe  permite  propiciar  a  seus  participantes

operações financeiras, contrato de mútuo. 

Deste modo, não há como ser acolhida a tese do Demandante

no sentido de que desconhecia a procedência dos descontos do pecúlio ou que

tenha sido embutido no empréstimo, na forma de venda casada, uma vez que

estava ciente de que somente poderia contratar empréstimo com juros mais

baixos após a condição de associado.  Caso não quisesse participar de plano

privado de previdência, poderia ter procurado outra instituição financeira que

não exigisse a condição de associado do mutuário. 

Assim  sendo,  não  há  falar  que  as  entidades  abertas  de

previdência privada incorrem na prática da “venda casada”, ao condicionar a

concessão de empréstimo após a associação ao plano de previdência privada.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  vem,  reiteradamente,

reconhecendo a regularidade de contratações como a ora debatida, uma vez

que,  nos  termos  do  art.  71,  parágrafo  único,  da  Lei  Complementar  nº

109/20011, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, prevê

que  as  entidades  abertas  de  previdência  complementar  só  podem celebrar

operações  financeiras  com  pessoas  físicas  que  tenham  aderido  aos  seus

planos de benefícios. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PECÚLIO  VINCULADO  A  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  VENDA  CASADA.  INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA DA INTERMEDIADORA DO
CONTRATO.  I.  Reconhecimento  da  ilegitimidade  da
entidade  que  atuou  na  condição  de  intermediária  na
contratação celebrada entre o autor e a concedente do
crédito.  II.  Venda  casada:  A condição  de  associado  é
condição  legal  para  que  as  entidades  de  previdência

1Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e
financeiras:
I  -  com  seus  administradores,  membros  dos  conselhos  estatutários  e  respectivos  cônjuges  ou
companheiros, e com seus parentes até o segundo grau;
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de
participação de até cinco por cento como acionista de empresa de capital aberto; e
III - tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na
forma definida pelo órgão regulador.
Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos,
que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar.
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privada possam realizar operação de financiamento em
favor  de  seus  assistidos,  razão  pela  qual  descabe  o
reconhecimento de "venda casada". Inteligência do artigo
71, da Lei Complementar 109/01. In casu, a necessária
condição de associado vinha expressamente disposta na
cláusula nona do contrato de mútuo entabulado entre as
partes,  demonstrando  o  inequívoco  conhecimento  do
mutuário  acerca  do  requisito.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ACOLHIDA.  APELO
DESPROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70070064399, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em
25/08/2016). 

Logo, como  não  se  verifica  a  alegada  “venda  casada”,  em

relação à prévia associação ao plano de previdência privada, como condição

para concessão do empréstimo e, por consequência, ocorre a impossibilidade

de restituição dos valores pagos a título de prêmio e contribuição.

Quanto  aos  danos  morais,  considerando  que  não  houve  a

demonstração de qualquer prejuízo causado, como constrangimentos sofridos

por recusa de créditos ou abalo da honra objetiva, deve ser mantida a sentença

de improcedência.

Por fim, no que se refere aos honorários, levando-se em conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados na origem de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e

duzentos reais), conforme o disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo

Civil.  Suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência, pois a parte autora

litiga ao abrigo da gratuidade judiciária, observado o art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Com essas considerações, DESPROVEJO  O  RECURSO

APELATÓRIO, mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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