
                                                                       
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0037826-29.2013.815.2001 — 12ª Vara Cível da Capital
RELATOR           :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Thiago Jonathan Barbosa da Silva
ADVOGADO : Wendell da Gama Carvalho Ramalho  (OAB/PB 21.429)
APELADO : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR
DANOS  MORAIS  CUMULADA  COM  INDÉBITO.
ALEGAÇÃO  DE  NÃO  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. VALOR MÚTUO
CREDITADO  NA  CONTA  CORRENTE  DA
PROMOVENTE.  COMPROVAÇÃO  DA
REGULARIDADE  NA  CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  DESCABIMENTO
DO  INDÉBITO  E  DA  INDENIZAÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO .

Comprovada  a  perfectibilização do  negócio,  com o  pagamento  do
importe  correspondente  ao  mútuo  em  favor  do  beneficiário,  são
devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria,
referentes  às  parcelas  do  empréstimo  contratado,  fato  que  não
configura  ato  ilícito,  tampouco  atrai  o  dever  de  indenizar  ou  a
repetição do indébito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima nominados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento a apelação cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Thiago  Jonathan
Barbosa da Silva contra sentença de fls. 126/127 prolatada pelo Juízo da  12ª Vara
Cível da Capital que, nos autos da ação indenizatória cumulada com indébito movida
por  pelo  apelante  em desfavor  do   Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A,  julgou
improcedente o pedido. 
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Irresignado,  o  promovente  ora  apelante  defendendo  a
irregularidade da contratação, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o
pedido inicial. (fls. 129/140)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 145/152)

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls. 183/185,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. VOTO.

Em suma, a autor (apelado) ingressou com a presente Ação de
Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, afirmando que vem sofrendo
descontos em seu contracheque em decorrência  de empréstimo consignado realizado
pelo  Banco  sem sua  autorização.  Afirmou,  ainda,  existir  um crédito  em sua  conta
corrente no valor de R$ 1.279,35, referente ao empréstimo não contratado. Pugnou pela
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como por indenização
pelos danos morais sofridos.

O Juízo  a quo  julgou improcedente o pedido, considerando que
o banco promovido apresentou o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Pois bem. Não merece reforma a sentença.

Sabe-se que, para que reste configurada a responsabilidade civil
e o dever de indenizar, é indispensável a comprovação de três requisitos, cuja aparição
deve  ser  concorrente:  a)  conduta  ilícita  praticada  pelo  demandado;  b)  dano  ao
demandante; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano, tudo isso consoante
preconizado pelos artigos 927, 186 e 197, do Código Civil de 2002.

Para que ensejasse direito ao indébito e a indenizição pelo dano
moral,  seria  de  relevante  mister  a  prova  inequívoca de  que  o  apelante  praticou
comportamento ilícito, e a ocorrência de dano, o que na hipótese  sub examine não se
vislumbra.

No  caso  dos  autos,  a  promovente/apelante,  alega  que  não
contratou  o  referido  empréstimo  consignado.  Ao  revés,  o  banco  apelado  aduz  a
regularidade do contrato de empréstimo consignado e, como prova, acosta documentos
de fls. 109/120 (contrato de empréstimo assinado pelo promovente, cópia de RG/CPF e
comprovante de residência do autor).

Ora,  muito  embora  o  apelante  defenda  a  irregularidade  da
contratação,  o  banco  apelado  apresentou  a  documentação  comprobatória  da  avença.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que seus documentos foram extraviados
ou roubados,  de  modo  que  terceiro  realiza-se  empréstimo  em seu  nome,  ocorrendo
fraude.

Note-se que não há menção ao fato de que seus documentos
foram perdidos  ou roubados,  de modo que os  documentos  apresentados  pelo  banco
promovido/apelado corroboram para a versão de que o empréstimo foi regularmente
contratado. 

Ademais, como bem afirma o apelante, o valor do empréstimo
foi  creditado  na  sua  conta-corrente,  apontando  para  a  regularidade  da  contratação.
Assim,  não há motivos  para  indenização,  porquanto inexiste  o  dano moral  alegado,
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tampouco faz sentido devolver em dobro para o promovente o valor requerido na inicial,
sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido: 

EMENTA:  CIVIL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  CONTRATUAL  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO REGULARMENTE. VALOR
DO  MÚTUO  COMPROVADAMENTE  DEPOSITADO  EM  CONTA  DE
TITULARIDADE  DA  PARTE  AUTORA.  AFASTADA  A  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  O  DEVER  DE  INDENIZAR.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  1 -  Comprovada  a  perfectibilização  do  negócio,  com  o
pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário,
são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria,
referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura
ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito. 2
-  Recurso  conhecido  e  desprovido.  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº:  0005094-
97.2011.8.06.0066  Fortaleza, 16 de dezembro de 2015. 

NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
NEGÓCIOS  JURÍDICOs  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DESCONTOS  SOBRE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO,  ORIUNDOS  DE
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADOS PELO AUTOR.  Caso dos
autos em que o banco requerido colacionou documentos comprobatórios de
que o mútuo foi efetivamente contratado pelo autor, e de que os respectivos
valores  tomados  em  empréstimo  foram  objeto  de  depósito  via  TED.
Confirmada  a  sentença  de  improcedência  da  ação.   APELAÇÃO
DESPROVIDA.   Apelação  Cível  Nº  70063330062  (Nº  CNJ:  0018384-
79.2015.8.21.7000) Porto Alegre, 08 de outubro de 2015. 

Assim, como bem entendeu o Juízo  a quo  não houve conduta
ilícita por parte do apelante capaz de gerar a responsabilização civil, sendo imperiosa a
manutenção da sentença de improcedência.

Por  tais  razões,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

A  título  de  honorários  recursais,  majoro  em  5%  (cinco  por
cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, a teor do disposto no art. 85 §
11 do NCPC. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado. 

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0037826-29.2013.815.2001 — 12ª Vara Cível da Capital

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Thiago  Jonathan
Barbosa da Silva contra sentença de fls. 126/127 prolatada pelo Juízo da  12ª Vara
Cível da Capital que, nos autos da ação indenizatória cumulada com indébito movida
por  pelo  apelante  em desfavor  do   Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A,  julgou
improcedente o pedido. 

Irresignado,  o  promovente  ora  apelante  defendendo  a
irregularidade da contratação, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o
pedido inicial. (fls. 129/140)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 145/152)

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls. 183/185,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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