
Processo nº. 0000817-03.2016.815.1201

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000817-03.2016.815.1201

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Geraldo Pereira da Silva – Adv. Humberto de Sousa Felix –
OAB/RN nº 5069

Apelado: Banco Itau BMG Consignado S/A – Adv.: Wilson Sales Belchior
– OAB/PB nº 17.314-A

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  OU  NULIDADE  JURÍDICA  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR:
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ARCABOUÇO
PROBATÓRIO  ROBUSTO.  DESNECESSIDADE  DE
PROVA PERICIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DIREITO
DO  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
CONTRATO FIRMADO E ASSINADO PELO AUTOR
APOSENTADO  E  ANALFABETO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO
OU  NULIDADE  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.
RESPONSABILIDADE  FRENTE  AS  OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 595 DO
CÓDIGO CIVIL.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Art.  595  -  CC. 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.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Geraldo
Pereira da Silva contra sentença proferida (fls. 102/103) que, nos autos de
uma  Ação Declaratória de Inexistência  ou Nulidade Jurídica c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais judicializada
em desfavor do Banco Itau BMG Consignado S/A julgou improcedentes
dos  pedidos  por  restar  demonstrado  nos  autos  que  o  contrato  de
empréstimo consignado foi regularmente firmado, tendo inclusive o valor
sido depositado na conta corrente do promovente, ora apelante.

Inconformado,  o  promovente  alegou  em suas  razões
(fls.  106/120),  de  forma preliminar,  a  nulidade  da  sentença  prolatada
tendo  em  vista  o  indeferimento  da  produção  de  provas,  configurando
assim cerceamento de defesa; além disso, aduziu que não há prova nos
autos  que  confirmem  que  o  contrato  de  empréstimo  consignado  foi
regularmente  firmado,  ante  a  inobservância  das  formalidades  legais
exigidas  na legislação civil  quando a  necessidade de que os  contratos
firmados  por  analfabetos  devem ser  celebrados  por  meio  de  escritura
pública, o que, no caso  in comento, não restou observado. Pugnou, por
fim,  pela  declaração  de  inexistência  de  relação  jurídica,  para,
consequentemente,  condenar  o  promovido  a  devolver,  em  dobro,  os
valores cobrados, bem como ser condenado em danos morais frente a má
prestação de serviços.

Contrarrazões apresentadas (fls. 128/131).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls.
140/144), opinando pelo  prosseguimento do recurso, sem manifestação
de mérito, porquanto ausente, neste ponto, interesse que recomende sua
intervenção.
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É o relatório.

V O T O

Conheço  do  recurso  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade recursal.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O  recorrente  alega  que  a  sentença  vergastada  está
eivada  de  nulidade,  haja  vista  que  o  Juízo  a  quo  tolheu  seu  direito
fundamental  à  ampla  defesa  ao  indeferir  a  possibilidade  do  mesmo
produzir provas a fim de comprovar, através de perícia papiloscópica, que
o contrato juntado aos autos pelo banco apelado não foi assinado pelo
autor.

Não tem razão o apelante, pois a realização de perícia
grafotécnica não é imprescindível para concluir que a contratação se deu
de forma regular, uma vez que os demais elementos que circundam o fato
controverso apontam pela existência do negócio jurídico.

Além  disso,  cumpre  ao  magistrado,  destinatário  da
prova,  valorar  tal  necessidade,  em  respeito  ao  princípio  do  livre
convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido,  e  indicará  na  decisão  as  razões  da
formação de seu convencimento. 

Neste  sentido,  como  bem  mencionou  o  Juízo  de
primeiro grau,  não há em nosso sistema processual  a figura da prova
tarifária, sendo descabido ao autor impor a necessária realização de prova
de perícia demorada, cara e custosa ao demandado como condição  sine
qua non para sua defesa, quando, por outros meios, for possível defender
sua posição.

Assim  é  o  entendimento  presente  nos  julgados  de
nossas Cortes de Justiça estaduais:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
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INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  -
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -  ASSINATURA  DO
CONTRATO  -  PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA  -
DESNECESSÁRIA  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -
NÃO  CONFIGURADA  -  RELAÇÃO  JURÍDICA
COMPROVADA  PELO  RÉU  -  NEGÓCIO  JURÍDICO
VÁLIDO.  1.  As  instituições  financeiras,  como
prestadoras  de  serviços  bancários  e  financeiros,
são  consideradas  fornecedoras,  aplicando-se,  ao
caso,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  2.
Havendo incidência das normas consumeristas, a
responsabilidade  civil  a  ser  apurada  é  objetiva,
prevista  no  art.  14  do  CDC.  3. Se  da  simples
análise  da assinatura constante  no instrumento
contratual é possível constatar sua autenticidade,
a  realização  de  perícia  grafotécnica  se  torna
desnecessária. 4. A instituição financeira apelada
comprovou  nos  autos  a  existência  da  relação
jurídica  negada  pela  apelante,  mediante
apresentação  do  instrumento  contratual,
corroborada pelos  demais  elementos  dos  autos.

5.  Recurso  não  provido.  (TJMG-Apelação  Cível
1.0433.12.016092-7/001,  Relator(a):  Des.(a)
José  Américo  Martins  da  Costa,  15ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 30/03/2017, publicação da
súmula em 07/04/2017) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C
REVISIONAL.  PERÍCIA.  DESNECESSIDADE.  O
Magistrado é o destinatário de prova, cabendo
a  ele  decidir  sobre  a  pertinência  ou  não  da
prova  requerida. Inexistindo  impugnação  à
assinatura aposta no contrato objeto da demanda,
não  há  necessidade  de  realização  de  perícia
grafotécnica  para  aferir  a  sua  autenticidade.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70059586347, Décima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil,
Julgado em 02/07/2014).
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Neste sentido, entendo que a preliminar aventada pelo
recorrente deve ser rejeitada.

MÉRITO

Depreende-se  dos  autos  que,  o  Autor  interpôs  a
presente demanda em face do Banco Itau BMG Consignado S/A pugnando
pela declaração de inexistência ou nulidade do contrato de empréstimo
consignado  assim  como  a  condenação  à  repetição  de  indébito  e
indenização por danos morais.

Após  o  trâmite  regular  do  processo, sobreveio  a
sentença ora guerreada que, conforme relatado, julgou improcedentes os
pedidos contidos na exordial. É contra esta decisão que se insurgiu a parte
recorrente. Passemos, portanto, à análise do recurso interposto.

Inicialmente, vale salientar que, o promovente celebrou
com o banco apelado contrato de empréstimo consignado, conforme se
observa às fls. 62/65 dos autos.

Nesse  contexto,  o  banco  demandado  efetivamente
demonstrou que a parte realmente celebrou o referido contrato, ademais,
como bem ressaltou o magistrado processante, o autor não impugnou os
documentos  anexados  pelo  demandado,  limitando-se  a  negá-lo
genericamente  quando  poderia  refutar  tal  fato  através  da  simples
apresentação de cópia do extrato bancário daquele mês, já que se tratava
de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

Além disso, como bem assegurou o Juízo a quo em sua
decisão,  a  realização de perícia grafotécnica não é imprescindível  para
concluir pela regularidade da contratação, neste caso em especial, tendo
em vista que, os demais elementos presentes na controvérsia apontam
para a existência do negócio jurídico realizado.

No tocante a alegação do autor de que sua condição de
analfabeto  configuraria  empecilho  para  a  livre  manifestação  de  sua
vontade, não deve ser levada em consideração, já que o contrato acusa
sua  assinatura  e,  mesmo  sendo  declaradamente  analfabeto,  não  há
objeção para que o mesmo possa contrair empréstimos. 
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Neste  sentido,  analisando  detidamente  os  autos,
verifica-se que foram obedecidos todos os requisitos gerais exigidos para
a feitura do contrato, isto é, a concretização do mesmo se deu através da
assinatura a rogo do recorrente acompanhada da aposição da assinatura
de  duas  testemunhas  devidamente  identificadas,  além  de  cópias  de
documentos pessoais do contratante, tais como RG, CPF e demonstrativo
do INSS (fls. 64/67).

É  cediço  que  a  condição  de  analfabeto  e  a  idade
avançada, por si sós, não tornam o apelante incapaz de atos da vida civil,
tanto  que  o  art.  595  do  Código  Civil  autoriza  pessoa  não  letrada  a
formalizar contratos particulares, vejamos:

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. 

Portanto, verifica-se que houve celebração de contrato
entre os litigantes, obedecendo todos os requisitos legais necessários para
a  contratação  com  pessoa  analfabeta,  devendo-se  portanto  ser
reconhecida a existência e a validade do mesmo, tendo em vista que o
autor recebeu o valor contratado, o que demonstra a boa-fé de ambas as
partes em contratar.

A jurisprudência desta Corte de Justiça segue o mesmo
entendimento:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
CONTRATO EFETIVAMENTE FIRMADO E ASSINADO
PELA  PROMOVENTE.  ALEGAÇÃO  DE
ANALFABETISMO.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO  OU  NULIDADE  DO
NEGÓCIO  JURÍDICO.  RESPONSABILIDADE  EM
CUMPRIR  COM  AS  OBRIGAÇÕES  ASSUMIDAS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO. -  Tendo o Autor firmado contrato
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de empréstimo e se beneficiado do mesmo,
e,  não  tendo  se  desincumbido  do  ônus  de
provar supostas irregularidades ou vício na
manifestação de sua vontade que, em tese,
maculariam a obrigação, não há que se falar
em repetição do indébito  ou danos morais,
na  medida  em  que  não  foram  constatadas
quaisquer  ilicitudes  na  formalização  da
avença. (TJPB-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015707220158150981,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 07-11-2017).

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
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atuação  decorreu  do  exercício  regular  de  um
direito.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00073639820148150181,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA , j. em 15-08-2017).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  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.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. -
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". -
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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00074513920148150181,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 13-06-2017) .

Desta feita, ao promover os descontos nos proventos
do apelante, o Banco Apelado agiu licitamente, dentro dos limites do seu
direito  de  credor,  pelo  que  não  há  valores  a  serem  restituídos,  nem
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tampouco, dano moral passível de indenização.

 Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo por completo a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques
de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado
para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das
Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

               Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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