
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0002079-79.2014.815.0191
Origem : Comarca de Soledade
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco Mercantil do Brasil S/A
Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/MG nº 76.696 
Apelada : Maria da Luz Araújo 
Advogado : Idalgo Souto – OAB/PB nº 1.821

APELAÇÃO. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DA PROMOVIDA.  RELAÇÃO
CONSUMERISTA.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  FIRMADO  POR  PESSOA
ANALFABETA.  APOSIÇÃO  DE  IMPRESSÃO
DIGITAL  E  ASSINATURA  DE  DUAS
TESTEMUNHAS.  REQUISITOS  PREVISTOS  NO
ART.  595,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  ATENDIMENTO.
VALIDADE  DA  AVENÇA.  CABIMENTO  DOS
DESCONTOS  EFETUADOS  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  NOS  PROVENTOS  DA  PARTE
AUTORA.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

-  Nos  termos  do  art.  595,  do  Código  Civil,  “no
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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”.

- 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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso apelatório. 

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls. 104/127, interposta por
Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença proferida pela Juíza de Direito da
Comarca de Soledade, fls. 97/98, que julgou procedente o pedido contido na  Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Contrato  c/c  Indenização  por  Danos  Morais
ajuizada por Maria da Luz Araújo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para fins de DECLARAR nulos o contrato de cédula
de  crédito  bancário  de  nº  009933435  e  012820274,
bem como para CONDENAR a parte promovida a
pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de
R$ 10.000,00  (dez  mil  reais),  mais  juros  e  correção
desde o vento danos, mais danos materiais, no valor
total dos descontos tidos como indevidos, mais juros
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e  correção.  AINDA,  julgo  extinto  o  feito  com
resolução do mérito.

Em suas razões,  o recorrente, após fazer um resumo
da  lide,  sustentou  a  realização  de  dois  empréstimos  pela  autora,  bem  como  a
liberação  de  crédito  em  favor  dela,  mediante  TED  –  transferência  eletrônica
disponível na importância de R$  2.114,64 (dois mil cento e catorze reais e sessenta e
quatro  centavos),  conjuntura  que,  em  sua  ótica,  descaracterizaria  a  fraude  na
contratação, configurando-se, pelo menos, aceitação tácita da contratação. De outra
sorte, aduziu que, à luz do art. 182, do Código Civil, a nulidade do negócio jurídico
perpetrado pelos litigantes induziria em restituição do valor recebido pela autora,
devidamente  corrigido,  a  fim  de  afastar  o  enriquecimento  ilícito.  Postula  o
afastamento de danos morais, pela ausência de prova, ou pela inexistência de ofensa
psíquica nesse sentido, e, se não for esse o entendimento, pela redução do quantum
indenizatório.  Por  fim,  refuta  o  pedido  de  restituição  do  débito,  porquanto  não
configurada qualquer má-fé da ora insurgente. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 137/138, limitando-se
a defender  a  realização de  contratos  fraudulentos,  o  que implica  na manutenção
integral da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Maria da Luz Araújo  ajuizou Ação Declaratória de
Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, alegando a existência
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de empréstimos fraudulentos – nº  012820274 e nº 009933435, atribuídos ao  Banco
Mercantil do Brasil S/A,  haja vista desconhecer a razão dos débitos efetivados em
seu benefício previdenciário, na ordem de 58 parcelas de R$ 186,50 (cento e oitenta e
seis reais e cinquenta centavos) e mais 58 parcelas de R$ 23,00 (vinte e três reais),
decorrentes dos referidos supostos empréstimos, o qual alega jamais ter celebrado.

Com o seguimento do trâmite processual, sobreveio
a sentença de fls. 97/98, que, consoante relatado, julgou procedente o pedido, dando
ensejo a presente apelação. 

Adianto  que  a  pretensão  recursal  merece
acolhimento.

Digo  isso  pois,  ao  verificar  a  documentação
encartada aos autos, foi juntado o instrumento contratual celebrado entre as partes,
fls.  31/39 -  firmado mediante a aposição da impressão digital  da parte  autora,  e
assinatura de duas testemunhas - acompanhado da cópia dos documentos pessoais
da apelante, fl. 41.

Com efeito,  a  condição  de  analfabeta,  não  torna  a
parte  autora  incapaz  para  os  atos  da  vida  civil,  não  encontrando-se,  portanto,
impedida de contratar, tanto que o art. 595, do Código Civil, prevê a possibilidade
da pessoa não letrada formalizar  contrato de prestação de serviços,  hipótese dos
autos,  mediante assinatura a rogo,  em instrumento particular,  subscrito por duas
testemunhas.

Eis a dicção do citado dispositivo:

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. 

E, na espécie, o contrato bancário acostado atendeu
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as formalidades prescritas na norma regente, tendo em vista a aposição da impressão
digital da recorrente, bem como a assinatura de duas testemunhas, fl. 39, pelo que a
avença pactuada entre as partes é válida.

Outrossim, consta nos autos, cópia do comprovante
de depósito, fl. 91, no qual se vislumbra o nome da promovente, como beneficiária
do  crédito,  seu  número  de  CPF  028.856.094-94,  corroborando  o  fato  de  que  a
importância  de R$  2.114,64 (dois  mil  cento  e  quatorze reais  e  sessenta  e  quatro
centavos), proveniente do contrato de empréstimo, integrou a esfera patrimonial da
consumidora.

Por  esses  motivos,  diante  da  situação  evidenciada
nos autos, a saber, comprovada a validade da declaração firmada pela consumidora,
e, por conseguinte, a efetiva contratação do empréstimo, concluo que o recorrente, ao
proceder  com  os  descontos  na  aposentadoria  da  promovente,  agiu  no  exercício
regular de seu direito, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação de
serviço, e, portanto, no dever de indenizar.

Nesse sentido, julgados dos tribunais pátrios:

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
EMPRÉSTIMO  -  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E
ANALFABETA  –  OBSERVAÇÃO  DOS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595
DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO
DO INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO –
DUAS  TESTEMUNHAS  –  CONTRATOS
VÁLIDOS –  SENTENÇA  REFORMADA  –
RECURSO PROVIDO.  O contrato  de  prestação  de
serviço firmado por pessoa analfabeta,  assinada a
rogo na presença de duas testemunhas, e mediante
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apresentação  de  documentos  pessoais  é  valido,
consoante dispõe o 595 do Código Civil. (TJ-MT -
APL:  00017898820158110046  177765/2016,  Relator:
DES.  SEBASTIÃO  BARBOSA  FARIAS,  Data  de
Julgamento:  14/03/2017,  PRIMEIRA  CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL  E  DO
CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
CONTRATO  FIRMADO  POR  PESSOA
ANALFABETA,  COM  APOSIÇÃO  DE
IMPRESSÃO DIGITAL, E ASSINADO POR DUAS
TESTEMUNHAS, UMA DAS QUAIS A PRÓPRIA
FILHA  DA  CONTRATANTE.  JUNTADA  AOS
AUTOS  DE  CÓPIA  DO  CONTRATO  E
COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS
VALORES  À  APELANTE  VIA  TED.
REGULARIDADE  DA  AVENÇA
SUFICIENTEMENTE  DEMONSTRADA.
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1. É
cediço  na  jurisprudência  que  os  analfabetos  não
são  incapazes  para  os  atos  da  vida  civil.  Não
obstante,  considerando  a  situação,  em  tese,  de
hipossuficiência  cognitiva  destes,  o  legislador
houve por bem estabelecer alguns requisitos para
se conferir validade aos contratos por eles firmados.
2. No caso em tela, verifica-se que o contrato fora
firmado mediante aposição da impressão digital da
apelante,  bem  como  assinado  por  duas
testemunhas,  uma  das  quais  a  própria  filha  da
recorrente  (páginas  49/52).  3.  Atentando  para  as
peculiaridades do caso concreto, observa-se que a
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mens  legis  do  art.  595  do  CC/2002  restou
suficientemente  atendida  na  hipótese,
considerando que a apelante estava acompanhada
pela  própria  filha  por  ocasião  da  contratação,  e,
sendo  esta  alfabetizada,  pode-se  presumir  que  a
recorrente estava ciente dos termos da avença, não
havendo que se falar em vício de consentimento. 4.
(…)  (TJ-CE  -  APL:  00029901420128060094  CE
0002990-14.2012.8.06.0094,  Relator:  MARLUCIA DE
ARAÚJO BEZERRA -  PORT 1.713/2016,  3ª  Câmara
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  15/03/2017)  -
destaquei.

Como cediço, nas palavras do Desembargador João
Alves  da  Silva,  no  processo  de  sua  relatoria,  tombado  sob  o  nº  0000909-
03.2014.815.0311,  “O analfabetismo, bem como a idade avançada,  não implica  em
incapacidade  para  os  atos  da  vida  civil”.  Então,  a  autora  tinha  consciência  do
empréstimo, tanto que existia prova de outros descontos à fl. 12. Em acréscimo, há
confirmação de transferência de valores endereçados à fl. 91, que, a promovente, em
desconhecendo sua origem, não tratou de devolvê-la. 

 De acordo com o art. 884, do Código Civil, “Aquele
que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores  monetários”.  Então, data
venia, não  poderia  receber  valor  depositado  em  07  de  julho  de  2014,  e,  com  o
ajuizamento da ação, em momento posterior, datado de 07 de outubro de 2014, ter
alegado tão somente o desconhecimento de empréstimo, sem mencionar a existência
do depósito, ou qualquer atitude adotada no sentido de restituição. 

Afinal,  é  princípio  basilar  do  Direito  de  que
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”.

Assim,  vislumbro  razões  para  modificar  o  julgado
hostilizado,  pois  proferido em  desarmonia  com o acervo probatório  anexado aos

Apelação Cível nº 0002079-79.2014.815.0191                                                                                                                                                                                    7



autos.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  para,  afastando a condenação do recorrente pagar danos morais à
parte  autora,  no importe  de R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  considerar  válidos  os
contratos de empréstimos configurados na cédula de crédito bancário nº 009933435
e nº 012820274, e as cobranças dele decorrentes.

Pelo  desfecho  adotado,  inverto  os  ônus
sucumbenciais, e, nos moldes do art. 85, §8º, do novo Código de Processo Civil, fixo
os honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devidamente suspensos,
haja vista que, à falta de motivos, para firmar convicção diversa, defiro em favor da
promovente. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator

Apelação Cível nº 0002079-79.2014.815.0191                                                                                                                                                                                    8


	Apelação Cível nº 0007451-39.2014.815.0181

