
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.GAB.  DESEMBARGADORDESEMBARGADOR  LEANDROLEANDRO  DOSDOS  SANTOSSANTOS

ACÓRDÃOACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000910-85.2014.815.0311
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Severina Maria da Conceição
ADVOGADA : Leidjanny Rodrigues de Almeida Pires, OAB/PE Nº 35.124
APELADA : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADA : Marina Bastos da Porciuncula Benghi, OAB/PB nº 32.505-A
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Princesa Isabel
JUIZ : Michel Rodrigues de Amorim

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  RELAÇÃO  CONTRATUAL  E
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS. AUTORA  IDOSA  E
ANALFABETA.  JUNTADA  DOS CONTRATOS
PELO BANCO PROMOVIDO. COMPROVAÇÃO DA
AVENÇA.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  “Tendo  a  instituição  financeira  comprovado  a
existência  do  contrato  objeto  da  ação,  com  a
autorização  do  ora  Apelado,  caberia  a  este
demonstrar  o  fato  constitutivo  de  seu  direito,
comprovando as alegações de existência de fraude
ou falha na prestação de serviço, bem como a sua
incapacidade  civil”.  (TJPI;  AC  2014.0001.004969-3;
Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Hilo  de
Almeida Sousa; DJPI 22/11/2016; Pág. 52) 

-  “O simples  fato de a autora  ser  pessoa idosa e
analfabeta não gera qualquer espécie de presunção
de que a mesma não tenha discernimento suficiente
para  entender  o  teor  dos  documentos  que  estava
assinando”.  (TJCE;  APL  0005097-
52.2011.8.06.0066;  Segunda  Câmara  de  Direito
Privado;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  de  Melo
Loureiro; DJCE 03/11/2016; Pág. 37) 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 107.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEVERINA MARIA

DA CONCEIÇÃO contra a Sentença  de fls. 66/67 proferida pelo Juízo da  2ª

Vara da Comarca de Princesa Isabel que, nos autos da Ação Declaratória de

Nulidade  de  Relação  Jurídica e  Repetição  de  Indébito  c/c  Indenização  por

Danos Morais,  julgou improcedentes os pedidos da Autora,  por entender que

foram  obedecidos  todos  os  requisitos  gerais  exigidos  para  a  feitura  dos

contratos  bancários,  bem  como  os  específicos  que  envolvem  as  pessoas

analfabetas, já que os negócios jurídicos foram preenchidos com a digital da

Autora e assinados por duas testemunhas, consoante determina o art. 595 do

CC/02, que trata dos contratos de prestações de serviços quando firmados por

quem não souber ler nem escrever.

Em  suas  razões,  68/83,  a  Apelante  sustenta  que  o  objeto

discutido não faz diapasão com o valor recebido ou não do empréstimo, mas,

sim, em relação à forma, à legalidade e legitimidade das cláusulas contratadas,

e da forma de induzimento para a contratação. Ao final, requer o provimento do

Recurso  para reformar a Sentença,  a  fim de que os pedidos iniciais  sejam

julgados procedentes.

Contrarrazões às fls. 88/95, pela manutenção do decisum.

Manifestação Ministerial às fls. 102/103, sem parecer de mérito.

É o relatório. 

VOTO

Conheço  o  Apelo,  eis  que  preenchidos  os  requisitos  de

admissibilidade recursal. 

Dito isso, passo ao mérito. 
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A Autora sustentou que não  se  recorda  de  ter  assinado  ou

recebido  qualquer  documento/contrato  atinente  aos  empréstimos  de  nº

199114569, 194349884 e 199114383 junto ao  Banco  Promovido. Aduziu que

os prepostos agiram de má-fé, aproveitando-se de sua condição de fraqueza e

ignorância, por ser analfabeta, impondo-lhe um contrato sem sua anuência.

A  Sentença  julgou  improcedentes  os  pedidos,  sob  o

fundamento de que foram obedecidos todos os requisitos legais exigidos para a

feitura dos contratos bancários,  bem como os específicos que envolvem as

pessoas analfabetas, consoante determina o art. 595 do CC/02, que trata dos

contratos de prestações de serviços quando firmados por quem não souber ler

nem escrever.

Pois bem.

A pretensão da Recorrente não merece prosperar.

O Banco  Apelado comprovou  a  celebração  dos  contratos

descritos na inicial, conforme se infere dos documentos de fls. 43/44, 49v e 54.

Com efeito, através das avenças de nº 199114569, 194349884

e  199114383,  constata-se  que  a  Autora  obteve  a  liberação  de  R$4.350,98

(quatro mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos); R$ 781,54

(setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 527,66

(quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), respectivamente,

obrigando-se ao pagamento de cada um dos empréstimos em 60 parcelas.

Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença,

não há que se falar em nulidade contratual, tampouco, no dever de indenizar.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO  CÍVEL.  ANULAÇÃO.  CONTRATO
BANCÁRIO.  APLICAÇÃO  DO  CDC.
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RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  BANCO.
EXISTÊNCIA  DE  CONTRATO COM ASSINATURA DO
AUTOR/APELANTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
INCAPACIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE
DO  CONTRATO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O autor, ora apelado, aduz a ilegalidade do  contrato
de empréstimo consignado, uma vez que a instituição
financeira  se  aproveitou  da  condição  de
hipossuficiência e desinformação da parte requerente
e  sua  idade  avançada;  alega  que  a  contratação  de
empréstimos consignados por consumidores idosos,
além de violar o direito do consumidor, viola diversos
direitos  da  pessoa  idosa. 2.  Compulsando  os  autos,
verifica-se que o banco apelado apresentou o contrato de
crédito  bancário,  o  qual  se  encontra  devidamente
assinado  pelo  ora  apelante. 4.  Tendo  a  instituição
financeira  comprovado  a  existência  do  contrato
objeto da ação,  com a autorização do ora Apelado,
caberia a este demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, comprovando as alegações de existência de
fraude ou falha na prestação de serviço, bem como a
sua incapacidade  civil. 5.  Assim,  havendo  provas  de
que o Apelante assinou o  contrato, não há que se falar
em  ilegalidade  do  mesmo,  estando  presentes  os
requisitos de validade. 6. Destarte, verificado a validade
do negócio jurídico celebrado entre as partes, não há que
se  falar  em  restituição  em  dobro,  tampouco  em
indenização por danos morais.  7. Diante da reforma da
sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.
Considerando  a  situação  financeira  da  autora,  ora
apelada, defiro o pedido de gratuidade da justiça. Dessa
forma, temos que a concessão de gratuidade não afasta
a  responsabilidade  do  beneficiário  pelas  despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes
de sua sucumbência,  vez  que apenas fica  suspensa a
sua exigibilidade,  conforme  art.  12  da  Lei  nº  1.060/50.
Diante  disso,  voto pela  suspensão da exigibilidade  das
custas e dos honorários de advogado pelo prazo de até
cinco  anos,  ressalvado  em  caso  de  modificação  da
situação econômica do recorrente. 8. Por todo o exposto,
conheço  do  presente  recurso,  para,  no  mérito,  dar-lhe
provimento,  modificando  a  sentença  e  reconhecendo  a
validade do negócio  jurídico celebrado entre as partes.
(TJPI;  AC  2014.0001.004969-3;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Hilo  de  Almeida  Sousa;
DJPI 22/11/2016; Pág. 52) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  AUTOR  (INDÍGENA)
QUE  NÃO  RECONHECE  O  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO  QUE  MOTIVOU  DESCONTO  DE
PARCELAS  NO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO  DA  CELEBRAÇÃO  DO  CONTRATO
DE  EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE DO DÉBITO.  DO
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PREQUESTIONAMENTO.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO  IMPROVIDO.  Se  a  instituição  financeira
comprova a contratação regular de empréstimo, com
a  apresentação  de  contrato  devidamente  assinado
pela parte, não há falar-se em ato ilícito ou declaração
de  inexistência  de  débito.  Torna-se  desnecessária  a
manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais,
porquanto,  não  está  o  magistrado  obrigado  a  abordar
artigo por artigo de Lei, mas tão somente a apreciar os
pedidos  e  a  causa de pedir,  fundamentando a  matéria
que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS; APL
0801844-12.2015.8.12.0035;  Quarta  Câmara Cível;  Rel.
Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 21/11/2016;
Pág. 77).

Ademais, o simples fato de a Autora/Apelante ser pessoa idosa

e analfabeta não gera  nenhuma espécie de presunção de que a mesma não

tenha  discernimento  suficiente  para  entender  o  teor  dos  documentos  que

estava assinando.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  NEGOCIAL  COM  PEDIDO
LIMINAR  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  REGULARIDADE  DO
NEGÓCIO  JURÍDICO  ENTABULADO.  FRAUDE  NÃO
CONSTATADA.  AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  AFASTADA.  ART.  14,  §3º,  I,  DO  CDC.
CONTRATO  VÁLIDO.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  A  discussão  acerca  da
validade de contrato de empréstimo consignado deve ser
analisada à base das disposições do Código de Defesa
do  Consumidor,  por  se  tratar  de  relação  de  consumo,
(artigos 2º e 3º),  devendo-se assegurar a facilitação da
defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão
do  ônus  da  prova  (art.  6º,  VIII).  2.  No  entanto,  no
presente  caso,  não  houve  comprovação  da  conduta
abusiva. Mesmo diante da possibilidade de aplicação da
inversão dos ônus da prova prevista no CDC, incumbe à
parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova
do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o
art. 333, I, do Código de Processo Civil/73. Caso em que
não  restou  comprovado  qualquer  abuso  por  parte  do
banco. 3.  Ante a inexistência de prova inequívoca da
suposta  fraude  perpetrada  pelo  recorrido  na
contratação de  empréstimo em nome da autora, não
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procede a pretensão anulatória do  contrato e nem a
repetição do indébito. Ademais, não demonstrados os
elementos  que  justificam  a  reparação  por
responsabilidade  civil  -  ato  ilícito,  dano  e  nexo  causal
entre a ação e o dano, inexistindo o dever de indenizar. 4.
O  simples  fato  de  a  autora  ser  pessoa  idosa  e
analfabeta não gera qualquer espécie de presunção
de que a mesma não tenha discernimento suficiente
para  entender  o  teor  dos  documentos  que  estava
assinando.  5.  Recurso  improvido.  Sentença
confirmada. (TJCE;  APL  0005097-52.2011.8.06.0066;
Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de
Fátima de Melo Loureiro; DJCE 03/11/2016; Pág. 37) 

Desta feita, a Sentença merece ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO A  APELAÇÃO, mantendo a

Decisão de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, 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 dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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