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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  AUTORA.  EMPRÉSTIMO.
ALEGAÇÃO  GENÉRICA   DE  ABUSIVIDADE  DO
CONTRATO  E  DE  QUITAÇÃO  DA  DIVIDA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Súmula 381 do STF :  “Nos contratos bancários, é
vedado  ao  julgador  conhecer,  de  ofício,  da
abusividade das cláusulas”. 

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 fl. 138.

 RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARILDA FIRMINO

DIAS contra a Sentença de fls. 104/107  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara

Regional de Mangabeira que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face

de  BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL  S/A,  que  julgou  improcedente  o  pedido

aduzido  na  petição  inicial  e,  em  consequência,  condenou  a  Promovida  ao

pagamento das custas e honorários de sucumbência, cuja a inexigibilidade fica

suspensa em virtude da Autora ter sido beneficiada com a justiça gratuita.
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Em suas razões, fls. 110/117, a Apelante sustenta que existe a

abusividade contratual e pleiteia indenização por Danos Morais, pugnando pelo

provimento do Recurso.

Não houve Contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 126/130, se manifestou pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO 

Extrai-se  dos  autos  que  a  Autora  firmou  contrato  junto  à

promovida,  fls.  93/94,  no  valor  de  R$  19.814,77  em  72  parcelas,  com

vencimento da 1º prestação em 22/11/2010. 

Acerca  da  abusividade  contratual,  vê-se  que  houve  a  livre

contratação  de  um  empréstimo  consignado,  tendo  sido  fornecido

aceitavelmente o crédito solicitado. Desse modo, as provas apresentadas no

encarte processual são firmes em constatar a livre contratação do empréstimo

pela promovente, não existindo motivos para contestar tal abusividade.

AGRAVO  LEGAL  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO

REVISIONAL.  REVISÃO  DE  CLÁUSULA

CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE  NÃO  VERIFICADA.

RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  As  condições  da

contratação devem ser averiguadas no momento de sua

realização, ao passo que a parte deve tomar ciência das

cláusulas, condições e valores que serão cobrados antes

da assinatura do contrato.  2.  Não há que se falar em

ilegalidade da cobrança pela celebração de contrato de

adesão, já que ao autor foi dada a liberdade de contratar

ou não. 3. A revisão de cláusulas pelo Poder Judiciário

só  deverá  ocorrer  quando  observadas  situações

reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor e com

demonstração  clara  da  abusividade.  4.  Recurso  não
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provido.  (TJ-PE  -  AGR:  3814282  PE,  Relator:  Stênio

José  de  Sousa  Neiva  Coêlho,  Data  de  Julgamento:

27/10/2015,  1ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:

17/11/2015)

Quanto  à  Indenização  por  danos  morais  pretendida  pela

Autora, compulsando a documentação juntada pelo Banco, observa-se que há

legalidade e veracidade do contrato.

Isto  posto,  DESPROVEJO  O  RECURSO,  mantendo  a

Sentença em todos os seus termos.

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.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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