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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  REALIZADO  COM  ANALFABETO.
COMPROVAÇÃO  DO  PACTO.  AUSÊNCIA  DE
INSTRUMENTO  PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA  DE
PREVISÃO  LEGAL  QUE  EXIJA  TAL  FORMALIDADE.
VÍCIO  NÃO  CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- As pessoas que não possuem a instrução da leitura são
plenamente capazes para os atos da vida civil,  sem que
haja qualquer dispositivo legal que imponha a observância
de especial formalidade para a realização de contratos.

-  A mera ausência de escritura pública, para a celebração
de  contrato  de  empréstimo  bancário,  não  pode  ser
considerada vício de formalidade essencial  que enseje a
sua nulidade, já que inexiste dispositivo em lei que preveja
a necessidade de escritura pública para negócio jurídico
bancário  realizado  com  pessoa  analfabeta.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007116320148150311,  2ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 10-12-2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O APELO. 
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  João  Alves  Jacinto,  desafiando

sentença de fls. 88/89, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alagoinha, que

julgou  improcedente  o  pedido  formulado  na  Ação  Declaratória  de  Inexistência  ou

Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos

Morais movida em face do Banco BMG S.A.

Na decisão,  a  Magistrada consignou que “a parte  autora  não conseguiu

comprovar a existência do seu direito, enquanto que a demandada demonstrou, através

de documentos juntados aos autos, que o empréstimo realmente foi efetuado e que o

mesmo se reverteu em proveito do autor, eis que o valor foi transferido para uma conta-

corrente em seu nome”  (fls. 89).

Contra tal decisão, o promovente opôs embargos de declaração, que, por

sua vez, foram rejeitados.

Ainda insatisfeito, João Alves Jacinto sustenta, nas razões do apelo, a não

comprovação do negócio jurídico, bem como a irregularidade quanto à forma do contrato,

eis que, por se tratar de pessoa analfabeta, seria necessária escritura pública para sua

pactuação. Ao final, requer que seja declarada a sua não participação na celebração do

empréstimo consignado,  o  ressarcimento  em dobro  dos  valores  descontados  em seu

benefício  de  aposentadoria,  bem  como  a  condenação  do  banco  promovido  em

indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 124/131.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo

desprovimento do recurso (fls. 148/151).

Des. José Ricardo Porto
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É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o promovente/recorrente ajuizou a presente ação com o

escopo de declarar nulo contrato de empréstimo supostamente pactuado com o Banco

BMG S.A e, consequentemente, o ressarcimento em dobro dos valores descontados em

seu  benefício  de  aposentadoria,  bem  como  a  condenação  do  banco  promovido  em

indenização por danos morais.

Ocorre que, como bem mencionado pelo magistrado primevo por ocasião da

sentença, a instituição financeira conseguiu demonstrar a realização do contrato e que os

valores  dele  decorrentes  foram devidamente  transferidos  para  uma conta-corrente  de

titularidade da parte autora.

Passo a transcrever trechos do decisum:.

“A alegação da nulidade do contrato de mútuo celebrado entre as
partes não pode ser invocada,  eis que o valor  foi revertido em
favor  do  autor  e  entendimento  contrário  levaria  a  um
enriquecimento  sem  causa.  Por  outro  prisma,  com  relação  à
diferença  entre  o  valor  financiado  e  o  valor  transferido  para  o
autor,  resta  claro  que  o  mútuo,  na  verdade,  trata-se  de  um
refinanciamento  de  outro  empréstimo  já  contraído,  motivo  pelo
qual houve a liquidação total do empréstimo anterior e a liberação
do saldo remanescente.” (fls. 89).

De fato, a apresentação do contrato de empréstimo (fls. 79/80) e a ficha de

compensação da TED com a discriminação do sobejo valor do contrato destinado à conta-

corrente  de  titularidade  do  mutuário  (fls.  71)  são  suficientes  para  a  constatação  da

pactuação voluntária.

A  despeito  do  que  alega  o  recorrente,  a  transação  não  está  eivada  de

nenhuma mácula, observando os requisitos legais exigidos.

Des. José Ricardo Porto
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Por outro lado, não merece prosperar a argumentação do apelante quanto à

obrigatoriedade de instrumento público para a validade do negócio jurídico celebrado por

pessoa analfabeta. Por outro lado, não merece prosperar a argumentação 

Em  verdade,  as  pessoas  que  não  possuem  a  instrução  da  leitura  são

plenamente capazes para os atos da vida civil, sem que haja qualquer dispositivo que

imponha a observância de formalidade especial para a realização de contratos.

Neste  aspecto,  é  oportuno  mencionar  fragmento  do  irretocável  parecer

ministerial da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Janete Maria Ismael Costa Macedo,

ao abordar a matéria:

“Em outra análise, tendo existido o negócio (fato incontroverso),
apontamos  que  a  sua  forma  é  legítima,  não  obstante  os
argumentos  da  obrigatoriedade  de  instrumento  público  para  a
celebração não encontram amparo legal, pelo contrário, assevera
assim  o  art.  107  do  CC,  sobre  a  validade  da  declaração  de
vontade, vejamos:

Art. 107 – a validade da declaração de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” (fls.
150).

Assim decidiu recentemente o Tribunal de Justiça Gaúcho:

RECURSO  INOMINADO.  CONTRATO  BANCÁRIO. Ação  de
declaratória  de  inexistência  de  débito  cumulada  com
devolução  de  parcelas  e  dano  moral.  Autor  analfabeto.
Contratação por escritura pública desnecessária. Assinatura
a  rogo  acompanhada  de  duas  testemunhas. Providência
tomada  em  todos  os  contratos  juntados  aos  autos.  Nulidade
inocorrente.  (...)  (TJRS;  RecCv  0027621-54.2015.8.21.9000;
Candelária;  Segunda  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª  Nara
Cristina  Neumann  Cano  Saraiva;  Julg.  30/03/2016;  DJERS
05/04/2016)

O mesmo entendimento vem sendo adotado por esta Corte de Justiça em

casos análogos:

Des. José Ricardo Porto
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE
RELAÇÃO  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C  TUTELA
ANTECIPADA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO, DA
AUTORA, EM AUDIÊNCIA DE QUE OCORREU A CELEBRAÇÃO
DO  EMPRÉSTIMO  OBJETO  DA  DEMANDA.  AUSÊNCIA  DE
VÍCIO  A  ENSEJAR  A  ANULAÇÃO  DO  ATO.  SENTENÇA  EM
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTE
SODALÍCIO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  APLICAÇÃO  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO. - Diante da ausência de lei exigindo
instrumento  público  para  a  validação  de  negócio  jurídico
celebrado por pessoa analfabeta e, diante da inexistência de
vício de vontade a ensejar a anulação dos pactos objeto da
demanda, imperioso se torna a manutenção da decisão, em
consonância  com  a  jurisprudência  dominante  desta  Corte  de
Justiça.  -  O art.  557,  do Código  de Processo Civil,  permite  ao
relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de  decisão
monocrática,  quando este estiver em confronto com Súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  Vistos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009316120148150311, -
Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 27-01-2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE
RELAÇÃO  CONTRATUAL,  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  REALIZADO
COM  ANALFABETO.  AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO
PÚBLICO.  INXISTÊNCIA  DE PREVISÃO  LEGAL.  VÍCIO  NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. - O negócio jurídico só poderá ser anulado quando
não revestido das formas previstas em lei a teor do previsto no
inciso IV do art. 166 do CC. Ademais, há de se ressaltar que o art.
107 do Código Civil expressamente estabelece que “a validade da
declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando  a  lei  expressamente  a  exigir”.  -  A mera  ausência  de
escritura  pública,  para  a  celebração  de  contrato  de
empréstimo  bancário,  não  pode  ser  considerada  vício  de
formalidade  essencial  que  enseje  a  sua  nulidade,  já  que
inexiste  dispositivo  em  lei  que  preveja  a  necessidade  de
escritura  pública  para  negócio  jurídico  bancário  realizado
com  pessoa  analfabeta.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00007116320148150311, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 10-12-2015) 

Des. José Ricardo Porto
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Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus

termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/14 R/01
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