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S E N T E N Ç A
Vistos, etc.
Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Ab initio, passo a analisar a preliminar de Incompetência do Juizado Especial, face a necessidade de perícia. O presente litígio 
não oferece qualquer complexidade para o seu deslinde e, desta sorte, não vejo necessidade de perícia indicada na defesa, 
como prova essencial ao julgamento do feito, sendo que o a prova documental acostada aos autos é sufi ciente para um bom 
convencimento deste Magistrado. Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, versa a hipótese sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATE-
RIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, em que alega a parte autora, em síntese, que não recorda haver 
assinado ou recebido quaisquer documentos/contratos atinentes ao mencionado empréstimo que ensejou descontos em seu 
benefício previdenciário, causando-lhe prejuízos materiais e constrangimentos.
O demandado, em sua defesa, aduz que a parte autora celebrou o negócio jurídico, com observância do regramento jurídico 
vigente e com os cuidados necessários, e recebeu o valor do empréstimo.
Da análise minuciosa dos autos, especialmente os documentos acostados pelo demandado junto com a defesa, constata-se que 
efetivamente a parte autora celebrou contrato de empréstimo junto ao demandado, no qual inclusive consta a sua assinatura 
(com documentos de identifi cação), tendo sido liberado o crédito em conta corrente de titularidade da parte autora.
E nem se alegue que, por ser a parte autora analfabeta e supostamente desconhece cláusulas contratuais, seria sufi ciente para 
anular o negócio jurídico celebrado entre as partes: a uma, porque a parte autora não comprovou que desconhecia as cláusulas 
contratuais, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC) e não podia ser invertido ao demandado, por falta de verossimilhança 
(art. 6º do CDC); a duas, porque a parte autora assinou o contrato e recebeu o crédito contratado.
Assim, não há nos autos qualquer prova de que tenha o demandado praticado qualquer ato ilícito que ensejou prejuízos ou cons-
trangimentos à parte autora, ônus de prova esse que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC; e nem se alegue 
que seria caso de inversão do ônus da prova, posto que, em que pese se tratar de consumidor hipossufi ciente, não está presente 
o requisito de verossimilhança das alegações.
Para que exista o dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta. Não seria moral e nem jurídico que um 
indivíduo fosse responsabilizado por dano que não deu causa, que adveio de conduta de terceiro ou da própria vítima, ou ainda, 
que é culpa de um fenômeno irresistível da natureza.
Assim, podemos sem difi culdade alguma, concluir que a inexistência de alguns dos pressupostos da responsabilidade civil, elide 
o dever de reparar o dano.
Destarte, se não ocorrer dano, mesmo que meramente moral, não existe o que reparar ou compensar, não existindo conduta, se 
existe dano é porque este surgiu de outro ato ou fato que não o do apontado como responsável pelo prejuízo.
Da mesma sorte, se não existe culpa ou não existe o liame de causalidade entre a conduta culposa e o dano, não merece pro-
vimento o pleito indenizatório.
Se a vítima provocou dano a seu patrimônio físico ou moral e o fato não foi provocado pelo apontado como causador do evento 
danoso, não existe como imputar-se a alguém que não deu causa a redução patrimonial, o dever de ressarcir.
Por fi m, deixo apreciar o pedido contraposto, em face da sucumbência da parte autoral.
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar e julgo improcedentes os pedidos autorais, com base no art. 
487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face do disposto no 
art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
Transitada em julgado esta decisão, promova-se o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Casa Nova-BA, 01 de agosto de 2019.
Adrianno Espíndola Sandes
Juiz de Direito
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