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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006931-28.2013.815.0371
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Banco Pan S/A
ADVOGADO : Feliciano Lyra Moura, OAB/PB nº 21714A
APELADA : Maria das Graças Almeida Trajano 
ADVOGADO : Cláudio Roberto Lopes Diniz, OAB/PB nº 8023
ORIGEM : Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca de Sousa
JUIZ(A) : Jeremias de Cássio Carneiro de Melo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE CONTRATO  COM INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATAÇÃO  DE
FORMA FRAUDULENTA.  DESCONTO  INDEVIDO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
RECONHECIDO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO  DA  PACTUAÇÃO  DO
CONTRATO  OBJETO  DA  DEMANDA.  DANO
MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.  PROVIMENTO
DO APELO.

– A sentença deve ser reformada, uma vez que
o  Banco  Apelante  comprovou  a  celebração  do
contrato descrito na inicial pela Apelada.

– A  juntada  de  documentos,  em  fase  de
apelação,  que  não  se  enquadram  naqueles
indispensáveis à propositura da ação e apresentam
cunho  exclusivamente  probatório,  com  o  nítido
caráter  de  esclarecer  os  eventos  narrados,  é
admitida,  desde  que  garantido  o  contraditório  e
ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se
sacrificar  a  apuração  dos  fatos  sem  uma  razão
ponderável. (RESP 1176440/RO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER O APELO,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 125.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Pan  S/A

contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 7ª Vara Mista da Comarca de Sousa,

que  julgou  procedente  a  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Contrato  com

Indenização  por  Danos  Morais  proposta  por  Maria  das  Graças  Almeida

Trajano.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma integral

da sentença, afirmando que a Autora celebrou o contrato objeto da demanda,

acostando  aos  autos  o  instrumento  de  fls.  95/104 pugnando,  assim,  pela

reforma da Decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos. 

Contrarrazões não apresentadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo (fls.114/122).

É o relatório.

VOTO

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

na  discussão  acerca  da  existência  de  dano  moral  advindo  da  contratação

fraudulenta  de  cartão  de  crédito  consignado  descontado  em  benefício

previdenciário da parte Autora.

Da sentença que reconheceu a ocorrência do dano moral  e

arbitrou a indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), irresigna-se a Instituição

Financeira  alegando  a  pactuação  pela  parte  Autora  do  contrato  objeto  da

Demanda, juntando aos autos os documentos referentes a contratação.

Adianto que merece prosperar.
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Da análise os autos, observa-se que não obstante a juntada

dos documentos em grau recursal, o Banco Apelante comprovou a celebração

do contrato de cartão de crédito consignado pela Apelada, conforme se infere

dos documentos trazidos aos autos com o Recurso, às fls. 95/104.

O  referido  contrato  encontra-se  devidamente  assinado  e  a

assinatura corresponde àquela aposta no instrumento de procuração outorgada

ao causídico que a representa nos autos e declaração de hipossuficiência de

fls. 05/06. 

É verdade que os documentos somente foram juntados pelo

Promovido em sede de Apelação.  Contudo,  embora não sendo o momento

oportuno para a produção de provas, entendo por aceitá-los, uma vez que são

fundamentais  para  o  esclarecimento  do  litígio,  não  vislumbrando,  por  outro

lado, qualquer prejuízo processual à Apelada, uma vez que ela teve garantido o

contraditório, ao ser intimada para apresentar contrarrazões. 

Reconheço que a possibilidade de juntada de documentos em

fase  recursal,  que  não  ostentam condição  de  novos  ou  se  refiram a  fatos

supervenientes, é matéria controvertida na doutrina. 

No entanto, o STJ possui entendimento de que a interpretação

do  art.  435  do  NCPC  não  deve  ser  feita  restritivamente.  Dessa  forma,  à

exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada

regra pode ser flexibilizada, no caso concreto, desde que observado o princípio

do contraditório.

Esta decisão é, a meu ver, no caso concreto, a que mais se

coaduna  com  o  princípio  da  razoabilidade.  Do  contrário,  estaríamos

sobrepondo  o  formalismo  em  detrimento  da  verdade  dos  fatos,  e,  assim,

sacrificando a própria justiça.

Nesse sentido, confira-se o julgado abaixo do STJ, proferido no

REsp 1176440/RO: 
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RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO ACIONADO.
CABIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
EM FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO
O CONTRADITÓRIO.
POSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DA  CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL SOBRE BENS ADQUIRIDOS EM DATA
ANTERIOR  À  SUPOSTA  CONDUTA  ÍMPROBA  EM
MONTANTE SUFICIENTE PARA O RESSARCIMENTO
INTEGRAL DO AVENTADO DANO AO ERÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1.   A juntada de documentos, em fase de apelação,
que  não  se  enquadram  naqueles  indispensáveis  à
propositura  da  ação  e  apresentam  cunho
exclusivamente  probatório,  com o  nítido  caráter  de
esclarecer  os  eventos  narrados,  é  admitida,  desde
que  garantido  o  contraditório  e  ausente  qualquer
indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração
dos fatos sem uma razão ponderável.
2.    É  pacífica  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  a
orientação de que a medida constritiva deve recair sobre
o  patrimônio  dos  réus  em  ação  de  improbidade
administrativa,  de  modo  suficiente  a  garantir  o  integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se
em consideração,  ainda,  o valor  de possível  multa civil
como sanção autônoma (REsp. 1.347.947/MG, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 28.08.2013).
3.   A indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de
Improbidade  Administrativa  tem  como  finalidade  a
reparação integral dos danos que porventura tenham sido
causados ao erário;  trata-se de medida preparatória da
responsabilidade  patrimonial,  representando,  em
essência,  a afetação de todos os bens necessários  ao
ressarcimento, podendo, por tal razão, atingir quaisquer
bens ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato
de improbidade.
Precedentes.
4.   Recurso Especial desprovido.
(REsp  1176440/RO,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES
MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
17/09/2013, DJe 04/10/2013)

Feitas tais considerações,  entendo que a Sentença deve ser

reformada no ponto em que reconheceu a inexistência de débito referente ao

contrato objeto da demanda representado pelo contrato de cartão de crédito

consignado de nº 283088.

Em relação à condenação de indenização por dano moral,  a

Sentença também deve ser modificada.

4



Apelação Cível nº 0006931-28.2013.815.0371 

Isso  porque,  ficando  demonstrado  que  a  Apelada  ajuizou  a

Ação com o escopo de reaver quantias legalmente debitadas em seu beneficio

previdenciário, as quais resultaram de contrato regular, cuja celebração foi, de

má-fé, negada por ela, não vislumbro a ocorrência do dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO A  APELAÇÃO, para reformar a

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por dano

moral, bem como o pedido de inexistência de débito referente ao contrato de

cartão de crédito consignado de nº 283088.

Em  consequência,  modifico  a  distribuição  do  ônus  da

sucumbência,  invertendo-a.  Contudo,  suspensa  a  exigibilidade  ante  o

deferimento da justiça gratuita.

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 o 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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