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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001074-77.2014.815.0011

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado - 

Apelante: Sayonara Goes de Lima – Adv.: Patrícia Araújo Nunes (OAB-PB
11.523).  

Apelado: Itaú Unibanco S/A – Adv.: Luis Carlos Monteiro Laurenço (OAB-
BA 16.780). 

EMENTA:  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS  -  APELAÇÃO  –  ALEGAÇÃO  DE
BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO POR DÍVIDA
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INADIMPLIDO
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO PELA
AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I,
DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Sayonara
Goes de Lima (fls.50/58) hostilizando a sentença do Juízo da 4ª Vara
Cível  da Comarca de Campina Grande-PB (fls.45/48) que nos autos da
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Ação de  Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, proposta
em desfavor de Itaú Unibanco S/A, julgou improcedentes os pedidos.

A  sentença  restou  fundamentada  em  ausência  de
provas apresentadas pela Autora para se aferir se houve realmente ilícito
perpetrado pelo Banco/Apelado, julgando improcedente os pedidos. 

Inconformada,  a  Apelante  sustenta  que  é  titular  de
conta-salário  junto  ao  banco  promovido/apelado,  que  realizou  um
empréstimo consignado, todavia somente conseguiu honrar a dívida até a
segunda parcela, deixando as demais em abertas. 

Assim, diante da inadimplência, teria o banco/apelado,
supostamente,  bloqueado  seus  proventos,  impedindo-lhe  assim  sua
própria  sobrevivência,  motivo  pelo  qual,  entende  ilegal  a  conduta,
pugnando assim pelo desbloqueio da conta e consequente indenização por
danos morais. 

Contrarrazões ofertadas (fls.60/69).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer, contudo sem opinar sobre o feito, por entender ausente o
interesse público que legitime sua intervenção (fls.131/132).

É o relatório.

VOTO

Conheço  do  apelo,  pois  preenchidos  os  pressupostos
processuais recursais. 

A celeuma desses autos cinge-se em se aferir  se há
conduta  ilícita  praticado  pelo  Banco/Apelado  ao  ponto  de  configurar  o
dever de indenizar. 

A apelante sustenta que é titular de conta salário junto
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ao banco promovido/apelado,  que realizou um empréstimo consignado,
todavia  somente  conseguiu  honrar  a  dívida  até  a  segunda  parcela,
deixando as demais em abertas. 

Assim, diante da inadimplência, teria o banco/apelado,
supostamente,  bloqueado  seus  proventos,  impedindo-lhe  assim  sua
própria  sobrevivência,  motivo  pelo  qual,  entende  ilegal  a  conduta,
pugnando assim pelo desbloqueio da conta e consequente indenização por
danos morais. 

Analisando os autos, percebe-se que a autora/apelante
não consegue comprovar as suas alegações, apenas trazendo como prova
um extrato  bancário  que  nada  atesta  e  uma  fotografia  genérica,  que
também nada assegura.

Desse modo, a autora/apelante não cumpriu com o seu
dever legal previsto no art.373, I, do CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor,  quanto ao fato constitutivo de seu
direito;

Dessa forma, como não há provas de que a conduta do
apelado tenha ensejado qualquer ato ilícito, não há que se falar em um
suposto  desbloqueio  de  contas  ou  danos  morais,  por  ausência  dos
requisitos legais do dever de indenizar. 

Nesse norte, confira-se jurisprudência:

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS MORAIS E
MATERIAIS.  AUSÊNCIA DE PROVA.  Não tendo o
autor  comprovado  o  fato  constitutivo  de  seu
direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC, a
prolação  do  juízo  de improcedência  era  medida
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que se impunha. Sentença mantida por seus próprios
e  jurídicos  fundamentos.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO. Demonstrado que o autor  alterou a
verdade dos fatos, impositiva a manutenção da multa
arbitrada por litigância de má-fé. HIPÒTESE EM QUE SE
NEGA  SEGUIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº
70036936680,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Roberto  Lessa  Franz,
Julgado em 27/12/2010)

Ementa: APELAÇÂO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR  DANOS MATERIAIS E
MORAIS.  AUSÊNCIA DE PROVA DO  ATO  ILÍCITO.
Para  a  configuração  da  responsabilidade  subjetiva,  é
necessária a presença dos pressupostos da obrigação
de indenizar,  previstos no art.  186 e  927 do Código
Civil  (art.  159  do  Código  Civil  de  1916),  a  saber,  a
conduta  ilícita,  o  dano  e  o  nexo  de  causalidade.
Ausente a prova da conduta ilícita, a improcedência do
pedido indenizatório é medida que se impõe. Hipótese
em  que  a  situação  toda  vertida  nos  autos  se
desencadeou  através  de  ação  policial,  não  se
imputando à ré qualquer tipo de conduta ilícita no seu
agir. Improcedência do pleito indenizatório. HIPÓTESE
EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação
Cível Nº 70039806146, Décima Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 16/12/2010).

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se integralmente a sentença.

Ato contínuo, ante a sucumbencial recursal, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais, ao
passo que condeno a parte autora ao pagamento dos honorários recursais
no  valor  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),  quantia  que  deverá  ser
acrescida a que fora estipulada na sentença, mantendo-se a ressalva de
que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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