
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007363-98.2014.815.0181.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria José Cardoso de Lima.
ADVOGADO: Humberto de Sousa Félix, OAB/RN 5069.
APELADO: Banco Itaú BMG Consignado S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior, OAB/PB 17.314-A.

EMENTA:  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO
CONTRATADO  POR  PESSOA  IDOSA  E  ANALFABETA.  CONTRATO
REGULARMENTE  CELEBRADO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO DA AUTORA. ALEGADA INVALIDADE DA PACTUAÇÃO POR
TER  SIDO  FIRMADA  POR  MEIO  DE  INSTRUMENTO  PARTICULAR.
APOSIÇÃO  DE  IMPRESSÃO  DIGITAL  E  ASSINATURA  DE  DUAS
TESTEMUNHAS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
595,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  VALIDADE  DA  AVENÇA.  LICITUDE  DOS
DESCONTOS.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  DE  CREDOR.
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  AO  RESSARCIMENTO  E  À  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  Nos termos do art. 595, do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

2.  Comprovada  a  validade  da  declaração  firmada  pela  consumidora,  e,  por
conseguinte,  a  efetiva  contratação  do  empréstimo,  é  de  se  declarar  devidos  os
descontos realizados nos seus proventos, pelo que não há que se falar em conduta
ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício regular de um
direito.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0007363-98.2014.815.0181, em que figuram como Apelante  Maria José
Cardoso de Lima e como Apelado o Banco Itaú BMG Consignado S/A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Maria José Cardoso de Lima  interpôs  Apelação contra  a Sentença,  fls.



80/83, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação
Ordinária  por  ela  intentada  em face do  Itaú BMG Consignado S/A, que julgou
improcedentes  os  pedidos  de  declaração  de  inexistência  do  negócio  jurídico,
repetição do indébito e indenização por danos morais formulados na Exordial,  ao
fundamento de que o Contrato de Empréstimo Consignado atendeu às formalidades
legais, e que o fato da Apelante ser analfabeta, por si só, não lhe retira a capacidade
para  os  atos  da  vida  civil,  condenando-a  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade judicial deferida.

Em suas  razões,  fls.  85/98,  alega  que  não  concorreu  para  celebração  do
Contrato de Empréstimo objeto desta lide, tanto que a Apelada não comprovou que
o valor foi creditado em sua conta, e ainda que o tivesse celebrado, em razão de sua
condição  de  idosa  e  analfabeta,  a  pactuação  seria  nula,  pois  não  observou  as
formalidades legais, sobretudo a necessidade do Instrumento ser público, e que em
razão  dos  descontos  indevidos  em  seus  proventos  de  aposentadoria  suportou
inúmeros  transtornos,  dentre  os  quais  a  privação  dos  recursos  necessários  à  sua
subsistência,  pugnando  pelo  provimento  do  Apelo  para  procedência  total  dos
pedidos elencados na Inicial.

Contrarrazoando, fls. 103/108, o Apelado assevera que o contrato é válido e
que  não  restou  evidenciado  qualquer  ato  antijurídico  capaz  de  causar  dano  à
Apelante,  argumentando  que  os  descontos  relativos  ao  empréstimo  constituem
exercício  regular  de  seu  direito  de  credor,  pelo  que  requer  o  desprovimento  do
Recurso e a manutenção incólume da Sentença. 

A Procuradoria de Justiça não se manifestou nos autos, uma vez que ausentes
os requisitos legais autorizadores de sua intervenção obrigatória. 

É o Relatório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

É cediço que a condição de analfabeta e a idade avançada, por si sós, não
tornam a Apelante incapaz para os atos da vida civil, tanto que o art. 595, do Código
Civil1,  prevê a possibilidade da pessoa não letrada formalizar contrato particular,
mediante  aposição  da  assinatura  a  rogo,  em  instrumento  subscrito  por  duas
testemunhas. 

O Banco Apelado juntou o Contrato de Empréstimo que foi celebrado com a
assinatura a rogo da contratante, e com a presença de duas testemunhas devidamente
identificadas, fls. 45/49, além de cópias do RG, CPF e demonstrativo do INSS, todos
em nome  da  Apelante,  pelo  que  não  havendo  indícios,  ainda  que  mínimos,  de
conduta fraudulenta, e estando atendidos os requisitos legais para perfectibilização
de contrato por pessoa analfabeta, não obstante a ausência de comprovação de que o
valor  do  mútuo  foi  creditado  na  conta  da  Apelante,  é  forçoso  se  reconhecer  a
existência e validade da Pactuação, 

1 Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 
instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. 



 Ao promover os descontos nos proventos da Apelante o Banco Apelado age
licitamente, dentro dos limites do seu direito de credor, pelo que não há valores a
serem restituídos, nem, tampouco, dano moral passível de indenização.

  Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto. 

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


