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ORIGEM : Juízo da 17ª Vara Cível da Capital 
JUIZ (A) : Magnogledes Ribeiro Cardoso

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  COM  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  PACTUAÇÃO  COMPROVADA.
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO
DEVER  DE  INDENIZAR. SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Da análise do conjunto probatório, consistente
principalmente no contrato e documentos pessoais
fornecidos  pela  Instituição  Financeira,  não  há
margem  de  dúvida  de  que  a  hipótese  não  é  de
fraude à contratação, com o uso indevido do nome
do Autor.

– Desta  forma,  restando  ausente  a
comprovação de falha do serviço bancário e agindo
a  Instituição  Financeira  em  exercício  regular  de
direito,  improcede  o  pedido  de  devolução  dos
valores cobrados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 149.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Oswaldo

Vasconcelos, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 17ª
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Vara Cível da Capital que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de

Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito proposta em face do

Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Nas razões da Apelação, o Promovente reiterou os termos da

inicial  quanto  a  ausência  de  prova  acerca  da  pactuação  do  contrato  de

empréstimo  consignado  frente  a  Instituição  Financeira.  Aduziu  que  em

decorrência  de  vários  AVC  o  Autor  é  impossibilitado  de  assinar  qualquer

documento, razão pela qual requer a reforma da Sentença e a condenação da

parte Autora pelos danos morais advindos dos descontos indevidos em seu

benefício previdenciário. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 126/135.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.145/146).

É o relatório. 

VOTO

Da Sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização

por  Danos  Morais  e  Repetição  de  Indébito,  apela  a  Autora reiterando

desconhecer o contrato de empréstimo consignado objeto da Demanda. 

Em  verdade,  da  prova  colacionada  evidencia-se  situação

oposta, mostrando-se correta a Sentença Recorrida.

Com efeito, analisando os documentos colacionados aos autos,

especificamente  o  contrato  de  empréstimo  consignado  e  os  documentos

pessoais de fls. 56/71 fornecido pela Instituição Financeira, restou demonstrado

a autorização expressa para pactuação do referido contrato que a parte Autora

afirma desconhecer.

Na  espécie,  ao  contrário  do  alegado  pela  Recorrente,  a

assinatura  inserida  no  contrato  de  fls.  56/63  tem  similitude  com  aquela
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constante  no  documento  de  identidade  de  fl.17,  o  que  afasta  qualquer

eventualidade de fraude no contrato posto em debate.

E no que se refere as inúmeras enfermidades decorrentes de

Acidentes Vasculares Cerebral,  inexiste  qualquer prova nos autos de que o

Autor  tenha  sido  acometido  de  sequelas  decorrentes  e  que  esteja

impossibilitado de pactuar contrato ou assinar qualquer documento.

Assim sendo, considerando que a prova produzida nos autos é

clara e não dá margem para dúvidas, tem-se como lícitas as cobranças levadas

a termo no benefício previdenciário da parte Autora, tendo o Réu, ao fazê-lo,

agido no regular exercício de um direito, impeditivo, portanto, de devolução dos

valores cobrados e do dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  DÍVIDA
COMPROVADA.  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO.  A  parte  ré  demonstrou
documentalmente a existência  de relação jurídica entre
as  partes,  convalidando  a  postagem  de  fatura  de
cobrança e afastando qualquer pretensão de indenização
por  dano  moral.  Ação  improcedente.  RECURSO
DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70075712778,
Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Catarina  Rita  Krieger  Martins,  Julgado  em
01/03/2018) 

Por  fim,  deixa-se  de  majorar  os  honorários  advocatícios

devidos  aos  procuradores  da  parte  adversa,  tendo  em  vista  que  seu

arbitramento, junto à origem, já se deu no limite previsto no art. 85, §§ 2º e 11,

do NCPC. Suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade judiciária.

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a Sentença Recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
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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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