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APELADA: Maria Serafim da Silva 
                     (Adv. Gleysianne Kelly Souza Lira – OAB/PB 15844)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
FRAUDE.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  TRANSFERÊNCIA
DOS  VALORES  CONTRATADOS  PARA  CONTA
CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, ATRAVÉS
DE “TED”. COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI
EFETIVAMENTE FIRMADO E QUE BENEFICIOU A PARTE
AUTORA.  INDÉBITO  E  DANO  MORAL  INEXISTENTES.
CONDENAÇÃO  DA  PROMOVENTE  EM  CUSTAS  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REFORMA  DA
DECISÃO PRIMEVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Tendo o banco demandado se desincumbido de seu ônus de
comprovar  fato  extintivo  do  direito  do  autor,  uma vez  que
apresentou  provas  de  que  o  contrato  foi  efetivamente
realizado pela ora apelante, com a transferência do numerário
para conta de titularidade da autora, o qual se beneficiou, não
há  que  se  falar  em  ilicitude  dos  descontos  em  benefício
previdenciário  nem  tampouco  em  dano  moral  passível  de
indenização.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.



ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento
de fl. 117.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Banco Itaú Consignado S/A.
contra sentença do Juízo da Comarca de Pirpirituba, nos autos da ação declaratória
c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, movida por Maria Serafim
da Silva, recorrida, face à pessoa jurídica ora insurgente.

Na sentença recorrida, o magistrado a quo julgou procedente o
pedido autoral, sob o pálio de que as provas colacionadas comprovam a ilegalidade
da  cobrança.  Condenou  o  banco  demandado  a  devolver  em  dobro  o  valor
correspondente a soma de todas as parcelas que foram efetivamente descontadas,
bem como a pagar a promovente a importância de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos)
reais  a  título  de  danos  morais.  Ato  contínuo,  condenou  em  custas  e  honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o banco demandado a regularidade da
contratação,  afirmando  que  a  parte  apelada  recebeu  o  montante  constante  nos
contratos nº 542321943; 546470835 e 564308890, colacionando aos atos “TED’S” onde
sustenta ter sido disponibilizado o numerário em conta bancária de titularidade da
parte nº 10716-6, Ag 2460, do Banco do Brasil.

Salienta que tal  contexto comprova efetivamente que a parte
apelada contraiu os empréstimos consignados destacado nos autos, pugnando pela
reforma da Sentença, para que seja reconhecida a inexistência de danos materiais,
morais  e,  alternativamente,  minoração do quantum indenizatório  e  adequação na
aplicação dos juros e correção monetária,  para que tenham incidência à partir  da
citação.

Contrarrazões. (fls. 98/102)

Despacho  no  sentido  de  que  a  parte  promovente  apresente
extrato de conta corrente referente ao período das supostas “TED’s” realizadas pelo
Banco  demandado,  considerando  que  no  primeiro  grau  fora  requerido  e  não
atendido pela autora. (fl. 104)

Certidão no sentido de expiração do prazo sem manifestação.
(fl. 108)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.



É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que a promovente ajuizou a demanda sob
exame visando ser declarada a inexistência de débito e pugnando por indenização
por danos morais e materiais em razão de supostos descontos indevidos realizado
em seu benefício previdenciário, relativo a empréstimos consignados que afirma não
ter sido por ela contratados (Contratos nºs 542321943; 546470835 e 564308890).

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou procedente a demanda,
considerando que o banco réu não comprovou a existência do débito, condenando-o
a restituir em dobro os valores descontados; danos morais no valor de R$ 4.500,00
(quatro  mil  e  quinhentos  reais),  bem  como  em custas  e  honorários  advocatícios.
Recorre  desta  decisão  a  instituição  de  crédito,  reafirmando  a  regularidade  na
contratação,  com a transferência  dos  valores  para uma conta corrente da própria
autora, perante o Banco do Brasil.

Analisando detidamente os autos, denota-se à fl. 72 dos autos,
que a Magistrada processante converteu o julgamento em diligência, a fim de que a
parte  promovente  esclarecesse  sobre  documentos  apresentados  pela  instituição
bancária acerca de eventual depósito (TED) em conta, sob pena de ser considerado
como realizado.

Naquela oportunidade a promovente não apresentou resposta
aos termos do despacho retrocitado (Certidão fl. 74), tendo, em seguida, sido julgado
totalmente procedentes os pedidos exordiais, pelo Juízo a quo.

A fim de afastar qualquer dúvida, determinei a intimação do
polo autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a documentação telada
(extrato  da  conta  bancária  no  período  respectivo),  tendo,  mais  uma  vez,  não
apresentado qualquer resposta.

Nesse panorama, apesar de não observar nos autos a cópia dos
contratos, entendo que não rende guarida a argumentação da autora no sentido de
que  teria  havido  fraude  na  contratação  do  apontado  empréstimo  consignado
realizado em seu nome, a ensejar direito à indenização por danos morais.

A esse respeito, urge destacar que, consoante provas carreadas
aos autos pelo recorrente e não rebatida pela promovente, constata-se que os valores
representados através dos empréstimos consignados de nºs 542321943; 546470835 e
564308890  foram  devidamente  transferidos  através  de  “TED”  para  uma  conta
corrente de titularidade da própria autora, do Banco do Brasil (nº 107716-6 Ag. 2460),
o que demonstra a pactuação em seu benefício. 



Ademais,  oportuno  e  pertinente,  que  os  dados  apostos  no
contrato  são  exatamente  os  constantes  da  documentação  apresentada  pela
demandante juntamente com a petição inicial, o que, somado a outras provas, afasta
a ocorrência de fraude.

Repita-se,  tanto  no  primeiro  grau,  quando  nesta  esfera,  a
promovente foi intimada para rebater a alegação e documentos apresentados pela
instituição financeira demandada de que o numerário indicado nos contratos foram
disponibilizados para uma conta de sua titularidade, quedando-se inerte.

Nesses termos, tendo a autora firmado contrato de empréstimo
e  se  beneficiado  do  mesmo,  e,  não  tendo  se  desincumbido  do  ônus  de  provar
supostas  irregularidades  ou  vício  na  manifestação  de  sua  vontade  que,  em tese,
maculariam a  obrigação,  não  há  que  se  falar  em danos  morais  ou  materiais,  na
medida em que não foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento
de indenização. Destaco precedentes:

“PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO.  CONTRATOS  APRESENTADOS  PELO
BANCO.  VALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DE
FRAUDE.  APELO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  1.
Cabível a aplicação do art. 6º, VIII do CDC relativo à inversão
do ônus da prova, considerando-se a capacidade, dificuldade
ou  hipossuficiência  de  cada  parte,  cabendo  à  instituição
financeira  o  encargo  de  provar  a  existência  do  contrato
pactuado, modificativo do direito do autor,  segundo a regra
do art. 333, II, do CPC. 2. Livrando-se a contento do ônus de
comprovar  a  contratação regular  do empréstimo,  através de
contratos devidamente assinados, bem como de oitiva pessoal
da autora, não há que se falar em existência de ilícito. [...]”
(TJPI  -  AC  00000816820138180081  -  RelatorDes.  Fernando
Carvalho Mendes – Julgamento: 24/03/2015)

“RECURSO  INOMINADO.  BANCO.  AÇÃO  DE
DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
COMPROVADA  A  CONTRATAÇÃO.  PEDIDO
IMPROCEDENTE.  A  parte  autora  pede  provimento  ao
recurso para reformar a sentença. Nos termos do art. 6º, inciso
VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, na qual
opera a inversão do ônus da prova, não desonera, todavia, a



parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos
do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. Não merece
reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos
a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da
autora,  conforme  dispõe  o  art.  333,  inciso  I,  do  CPC.  Isso
porque o banco réu comprovou nos  autos a  contratação do
empréstimo pela autora às fls. 47-49, o qual foi assinado pela
autora em 11.11.2013, consistente em 60 parcelas no valor de
R$ 101,32.  Inicialmente  a  autora alegou não ter  entabulado
empréstimo  com  a  instituição  ré,  em  sua  razões  recursais
infere  que  não  foi  devidamente  esclarecida  por  ocasião  da
assinatura do contrato, o qual apenas fez com o Itaú. A tese da
autora  de  eventual  ocorrência  de  fraude  não  pode  ser
acolhida, pois inexistem indícios mínimos da aludida conduta
até  porque  a  autora  em  seu  depoimento  pessoal  reconhece
com sua a assinatura aposta. Destaca-se que contrariamente ao
alegado pela  recorrente,  o  empréstimo junto  ao  Banco  Itaú
não foi...  quitado,  conforme se vê da documentação trazida
por  ela  (fl.  08).  Além  disso,  o  fato  de  ambos  empréstimos
terem sido contraídos em intervalo de dois meses, por si só,
não  conduz  à  conclusão  de  erro  ou  mesmo  de
desconhecimento  do  mesmo.  SENTENÇA  MANTIDA  POR
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO
IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71005598271,  Primeira
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Fabiana
Zilles,  Julgado  em  26/01/2016).  (TJRS  –  Proc.  71005598271  -
RelatorFabiana Zilles – Julgamento: 26/01/2016)

Portanto,  não  há  indébito  a  ser  ressarcido,  nem  dano  a  ser
compensado, vez que não há elementos suficientes para tal desiderato.

Ante todo o exposto,  dou provimento do recurso, para julgar
totalmente improcedente a demanda, bem como condeno a parte autora em custas e
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensos, em razão
da gratuidade judiciária deferida. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.



Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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