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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0035224-65.2013.815.2011)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
APELANTE: Lucinete da Conceição Santos
ADVOGADA: Ilza Cilma de Lima – OAB/PB 7.702
APELADO: Banco Bonsucesso S/A
ADVOGADOS: Giulliano C. Caitano Siqueira – OAB/PE 23.989 e outros

APELAÇÃO CÍVEL  –  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais.
Empréstimo  bancário  consignado  em  benefício  previdenciário.
Disponibilização em conta demonstrada. Ausência de indício de
fraude. Ato ilícito não comprovado. Reparação indevida. Acerto do
decisum a quo. Desprovimento.

- Havendo  prova  de  que  o  numerário  fora  devidamente
disponibilizado  em  conta-corrente,  sem  qualquer  indício  de
fraude, não há se falar em invalidade do contrato.

- Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito,
nexo causal  e  dano,  nos termos dos arts.  186,  187 e  927 do
Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes
requisitos  a  improcedência  do  pedido de reparação  por  danos
morais é medida que se impõe.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Lucinete  da
Conceição Santos contra sentença (fs. 99/103) proferida pelo Juiz da 16ª Vara Cível
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da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face
do Banco Bonsucesso S/A, julgou improcedente, o pedido autoral.

Na peça de ingresso, a autora narrou que jamais teve o seu nome
maculado por qualquer inadimplência, entretanto, fora surpreendida com a existência
de  um  empréstimo  consignado,  tomado  em  seu  nome,  no  importe  de  R$  418,53
(quatrocentos  e  dezoito  reais  e  cinqüenta  e  três  centavos),  com a  data  inicial  em
15/01/2010 e seu termo em 08/01/2015.

Destacou  que  nunca  forneceu  seus  dados  a  terceiros  ou  teve
seus  documentos  pessoais  extraviados,  jamais  celebrou  nenhum contrato  junto  ao
Banco demandado ou constituiu procurador para tanto, bem como não recebeu quantia
alguma  referente  ao  debatido  empréstimo,  todavia,  em  razão  de  tal
realidade, permanece altamente prejudicada.

Informou, ainda, que  só tomou conhecimento que fora vítima de
uma  possível  fraude  quando  notou  que  o  seu  benefício  previdenciário  passou
a vir em valor inferior ao devido.

Aduziu,  que  por  inúmeras  vezes,  após  tomar  ciência  dos
descontos  realizados  em  seus  proventos,  manteve  contato  com  o  réu
requerendo  explicações  acerca  do  suposto  contrato  de  empréstimo
realizado  em  seu  nome,  ademais,  também  requeria  que  os  descontos
fossem  cessados,  posto  que  não  poderia  responder  por  um  contrato  que
jamais celebrou, todavia, o banco se negou a reconhecer a fraude.

Pleiteou,  ao final,  a  procedência dos pedidos e a consequente
condenação do promovido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o ressarcimento do valor indevidamente descontado
em seu benefício, no importe de R$ 1.082,46 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e
seis centavos) (fs. 02/09).

Com a inicial vieram os documentos de fs. 11/13.

Contestando a ação, Banco Bonsucesso S/A suscitou preliminar
de incompetência do juizado Especial Cível (sic).  No mérito, assegura que não houve
fraude e defende a validade do contrato ao argumento de que os valores solicitados
foram disponibilizados na mesma conta em que a autora recebe seu benefício.

Pugnou pela improcedência do pleito por falta de nexo causal (fs.
19/33).

Colacionou documentos (fs. 34/50).

Impugnação (53/60).

Audiência preliminar conciliatória não exitosa (f. 67).

Alegações  Finais,  pela  autora,  insurgindo-se  contra  as
informações prestadas pelo Banco Bradesco S/A (fs. 95/96).
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Banco Bonsucesso S/A, a seu turno, deixou o prazo transcorrer in
albis (f. 98-v).

A  teor  da  sentença  de  fs.  99/103,  o  pedido  foi  julgado
improcedente, ao entendimento de que os elementos colhidos não evidenciaram nexo
de causalidade entre o fato atribuível  ao réu os danos supostamente sofridos pela
autora.

Insatisfeita, a demandante recorre (f. 105).

Em  suas  razões,  alega  que  teve  seu  nome  usado  para  a
realização  do  empréstimo  no  valor  de  R$  418,53  (quatrocentos  e  dezoito  reais  e
cinqüenta e três centavos).

Aduz que apenas cedeu seus documentos para  um casal  que
faria o recadastramento do seguro de vida.

Sustenta  que  não  restou  comprovado  que  tenha  recebido  os
valores advindos do empréstimo.

Com  esteio  em  tais  argumentos,  vindica  o  acolhimento  da
pretensão inicial (fs. 106/109).

Ausência de Preparo, por imposição legal.

Contrarrazões gizando o acerto da sentença (fs. 114/118).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  por
entender  que  na  hipótese,  inexiste  o  interesse  público  primário,  pugnou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação quanto ao mérito (f. 124).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  extrínsecos  e  intrínsecos  de
admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Por  meio  da  presente  ação,  como relatado,  pretende  a  autora
Lucinete da Conceição Santos seja declarada a inexistência de débito  fundado em
contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com o réu, condenando-o
ainda, a restituir os valores indevidamente descontados e a pagar-lhe indenização por
danos morais no importe de R$ 30.000,00. (trinta mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender
que a instituição financeira carreou aos autos vasta documentação comprobatória da
contratação  das operações  pela  autora,  bem como da  utilização do numerário,  ao
contrário do afirmado pela requerente.
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No apelo,  reitera  a  autora  os  fundamentos  deduzidos  em sua
peça inaugural, reafirmando desconhecer as operações.

O  cerne  da  questão  repousa  na  validade  do  empréstimo
formalizado entre a autora/apelante e o Banco Bonsucesso S/A, ora apelado.

Diz a autora que jamais celebrou contrato com o banco réu e,
tampouco, recebeu o valor de que trata o empréstimo, objeto da lide.

Para dar ênfase às suas alegações, ressalta que nunca forneceu
seus dados, nem experimentara o extravio de seus documentos pessoais.

Pois bem.  Analisando o que consta dos autos, constata-se que
Lucinete da Conceição Santos, reconhecidamente, é correntista do Banco Bradesco
S/A  (conta  n.º  520.701-0  –  Agência  2.108/3),  instituição  via  da  qual,  recebe  seus
benefícios.

Percebe-se,  igualmente,  que  o  empréstimo  de  R$  R$  418,53
(quatrocentos  e  dezoito  reais  e  cinqüenta  e  três  centavos),  tomado  ao  Banco
Bonsucesso S/A, foi efetivamente depositado, no dia 21/01/2010, exatamente na conta
do Banco Bradesco S/A, pertencente a autora (f. 87).

Ademais, embora autora, na peça de ingresso (fs. 02/09), afirme
nunca  ter  fornecido  seus  dados  a  terceiros  ou  teve  seus  documentos  pessoais
extraviados, no curso da audiência de instrução (fs. 70/71), relata que em dezembro de
2009 entregou seus documentos pessoais para um casal e que o objetivo, segundo tal
casal, era o recadastramento de seguro de vida, ocasião em que afixou sua digital em
algumas folhas de papel.

Em verdade, tornou-se rotineira a prática de fraude em contratos
bancários, notadamente em se tratado de pessoas mais idosas e via de regra, com
limitado nível de instrução. Isso é fato.

Entretanto,  no  caso  em  tela,  como  já  registamos,  restou
comprovado que o valor do empréstimo (R$ 418,53) foi devidamente depositado na
conta bancária de titularidade da autora, junto ao Banco Bradesco, no dia 21/01/2010.

Ressalte-se,  inclusive,  que  esta  conta  é  exatamente  a  que  a
autora  recebe  seu  benefício  do  INSS,  de  onde  eram descontadas  as  parcelas  do
empréstimo.

Ausente, portanto, qualquer indício de fraude na contratação das
operações,  e  comprovada a  utilização do crédito  pela  autora,  deve ser  afastado o
pedido preambular.

Isso porque, são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos
requisitos  exigidos  à  responsabilidade  civil,  previstos  nos  arts.  186,  187  e  927  do
CC/2002, a saber:
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CC – 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.  187.  Também comete  ato  ilícito  o  titular  de  um  direito  que,  ao
exercê-lo,  excede  manifestamente  os  limites  impostos  pelo  seu  fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

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

Afastada a irregularidade das contratações, não há falar-se, por
consequência,  em  abusividade  na  cobrança  das  parcelas,  inexistindo  ato  ilícito  a
amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mostra-se, portanto, acertado o desfecho promovido em primeiro
grau, que deve ser mantido na íntegra.

Mediante tais  sucintos fundamentos é que nego provimento ao
recurso.

Custas  recursais  pela  apelante,  suspensa  a  exigibilidade  por
litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, § 3º do NCPC/2015)1.

É o voto.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

1 NCPC/2015 – Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
[…];
§3º Vencido o beneficiário,  as obrigações decorrentes de sua sucumbência  ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação  de  insuficiência  de  recursos  que  justificou  a  concessão  de  gratuidade,  extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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