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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008. 

 

9.250/95, vez que as contribuições efetuadas pelos segurados não estavam mais sujeitas à tributação, devendo prevalecer apenas a 
repetição do indébito quanto ao período compreendido entre 01/01/1989 a 21/12/1995, por incidência da Lei nº 7.713/88. 
 
 020. APELAÇÃO 0026576-65.2016.8.19.0066  Assunto: Indenização Por Dano Moral - Outros / Indenização por Dano Moral / 
Responsabilidade Civil / DIREITO CIVIL Origem: VOLTA REDONDA 1 VARA CIVEL Ação: 0026576-65.2016.8.19.0066 Protocolo: 

3204/2018.00679394 - APELANTE: LUCIA HELENA DE FARIA OLIVEIRA ADVOGADO: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA LIMA 
OAB/RJ-062984 APELADO: WHIRLPOOL S A ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB/RJ-110501 ADVOGADO: 
PATRÍCIA SHIMA OAB/RJ-125212 APELADO: VIA VAREJO S A ADVOGADO: RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB/RJ-161295  Relator: 
DES. CELSO LUIZ DE MATOS PERES  DECISÃO:  ...Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do 
artigo 932, V do CPC, reformar a sentença recorrida e condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro 
mil reais) a título indenização por danos morais, corrigidos a partir da presente decisão e acrescido de juros moratórios a contar da 
data da retirada da geladeira da residência da apelante. Por fim, condeno as apeladas nas despesas processuais e honorários 
advocatícios, os quais fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC. 
 
 021. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL 0050151-38.2018.8.19.0000  Assunto: Liminar  / Medida Cautelar / DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Origem: PAVUNA REGIONAL 1 VARA DE FAMILIA Ação: 0204947-18.2017.8.19.0001 Protocolo: 
3204/2018.00514982 - AGTE: SIGILOSO ADVOGADO: HILDEBRANDO FERREIRA DOS SANTOS OAB/RJ-190298 AGDO: SIGILOSO 
ADVOGADO: LUCIANA PEREIRA DA SILVA OAB/RJ-126399  Relator: DES. CELSO LUIZ DE MATOS PERES  Funciona:  Ministério 
Público  DECISÃO: EM SEGREDO DE JUSTIÇA   
 
 022. APELAÇÃO 0022563-13.2010.8.19.0008  Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica / Processo e Procedimento / 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Origem: BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL Ação: 0022563-13.2010.8.19.0008 Protocolo: 
3204/2018.00659637 - APTE: JOSE CARLOS CARVALHO ADVOGADO: JORGE LUIZ MILLELI FERNANDES OAB/RJ-046877 APDO: 
BANCO BMG S/A ADVOGADO: ILAN GOLDBERG OAB/RJ-100643 ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN OAB/RJ-053588  Relator: DES. 
PATRICIA RIBEIRO SERRA VIEIRA  DECISÃO:  TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DÉCIMA CÂMARA CÍVEL  APELAÇÃO CÍVEL Nº 
0022563-13.2010.8.19.0008  Apelante:  JOSE CARLOS CARVALHO (autor)  Apelado: BANCO BMG S/A. (réu)  Relatora:  
Desembargadora PATRICIA RIBEIRO SERRA VIEIRA  APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação 
de fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob alegação de que, desde julho de 2008, o réu vem descontando 
mensalmente, em folha de pagamento do autor, parcelas de empréstimo que alega não haver contratado. Sentença de 
improcedência dos pedidos iniciais, ante a comprovação do depósito do valor do empréstimo em conta bancária de titularidade do 
autor, de forma que agiu o réu no exercício regular de direito ao proceder ao desconto das respectivas parcelas. Apelo do autor, 
baseado na admissão da falha no serviço pelo réu. Missiva do banco, enviada ao autor após a sua citação, que configura apenas 
tentativa de resolução do problema. Autor que silencia completamente acerca do recebimento do montante do empréstimo em conta 
bancária de sua titularidade, não comprovando sequer que tenha entrado em contato com o réu para procurar devolver a quantia e 
cessar os descontos. Adotando-se o princípio da boa-fé objetiva que deve reger a interpretação dos contratos, conclui-se que é 
contraditória a conduta do autor, que recebeu depósito em sua conta bancária, em maio de 2008, e mesmo verificando descontos 
mensais em sua folha de pagamento, permaneceu mais de 2 (dois) anos inerte, até o ajuizamento da presente demanda. Nesse 
contexto, não está configurada qualquer prática abusiva da parte do réu. Precedentes. Aplicável à espécie o enunciado nº 330 da 

súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça, de acordo com o qual os princípios facilitadores da defesa do consumidor em 
juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato 
constitutivo do alegado direito. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  DECISÃO  (Fundamentação legal: artigo 932, inciso IV, a, 
do CPC)  1. Trata-se de ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de obrigação de fazer, de repetição de indébito e de 
indenização por dano moral, ajuizada pelo apelante contra o banco apelado, sob alegação de que, desde 1/7/2008, o réu vem 
descontando mensalmente o valor de R$77,76 (setenta e sete reais e setenta e seis centavos), diretamente em sua fonte pagadora, 

a título de prestações e empréstimo que alega jamais haver contratado, embora reconheça que já foi cliente do referido banco.  2. 
Sentença de improcedência do pedido inicial (índice 99), com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça 
que lhe foi deferida (índice 22).   3. Apelação do autor (índice 103), pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o 
pedido inicial. Contrarrazões no índice 274.  COM O RELATÓRIO, PASSO A DECIDIR.  4. O recurso é tempestivo e estão presentes os 
demais requisitos à sua admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.  5. A sentença recorrida foi fundamentada nos seguintes 
termos:  (...)  Consoante se infere dos elementos de convicção existentes nos autos, em especial do documento acostado aos autos, 
fis. 83, restou comprovado que a parte autora recebeu o valor contratado.   Ademais, não logrou a parte autora comprovar que 
pagou todo o débito até a presente data.   Inexistiu, portanto, a alegada falha na prestação de serviço. Inexiste indício de que 
terceiro realizou o empréstimo.   É imprescindível que o autor faça prova mínima do alegado. Ora, estando ausentes documentos 
que revistam de total credibilidade a narrativa autoral e demonstre falha inequívoca da empresa ré, não há que se falar em danos ou 
nexo de causalidade.   Como agiu a ré no exercício regular do direito, não há que se falar em sua responsabilização.   Pelo exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor no pagamento das despesas processuais e de honorários que arbitro em 10% do 
valor atribuído à causa, observando o disposto no artigo 98, parágrafo terceiro do NCPC, face à gratuidade deferida ao autor. PRI.  
(...)  6. Recorre o autor, sob alegação de que, conforme documentos acostados aos índices 65 e 67, o réu teria admitido a falha no 
serviço prestado, de forma que seria manifesta a procedência de seus pedidos.  7. Compulsando os autos, verifica-se que o 
empréstimo em questão, cuja realização o autor nega, ensejou o depósito da quantia de R$2.001,60 (dois mil e um reais e sessenta 
centavos) em conta-corrente de sua titularidade, junto à Caixa Econômica Federal, no dia 23/5/2008 (índices 91 e 92). Em razão do 
referido empréstimo, iniciaram-se descontos em folha de pagamento do autor, a partir de agosto de 2008 (fl. 44 do índice 47). No 
entanto, somente em outubro de 2010, mais de 2 (dois) anos depois, ajuizou o autor a presente demanda, insurgindo-se contra os 
descontos efetuados em folha de pagamento, mas sem nada esclarecer a respeito da quantia depositada em conta bancária de sua 
titularidade.   8. Nesse contexto, a missiva do banco (índice 67), enviada ao autor após o recebimento da citação, apenas demonstra 
tentativa de desfazer o alegado equívoco, ante a afirmação do autor no sentido de não haver contratado o empréstimo. Por outro 
lado, o silencia do autor acerca do montante do empréstimo comprovadamente depositado em sua conta bancária, denota atitude 
incompatível com a alegação de não haver contratado o empréstimo. Ora, verificando o depósito em sua conta bancária, deveria ter 
procurado devolver o montante não solicitado. Se não o fez, não se insurgindo, tampouco, de imediato, contra os descontos 
realizados em folha de pagamento, não havendo nenhuma comprovação de que tenha efetivamente entrado em contato com o 
banco para resolver a questão, conclui-se que concordou com o empréstimo. Essa a interpretação que se dá, em observância ao 
princípio da boa-fé objetiva, que deve reger os contratos, inclusive aqueles que versam sobre relação de consumo. A propósito:  
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada. 

Alegação autoral de que não celebrou contrato de empréstimo bancário. Tutela antecipada deferida determinando a suspensão dos 
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