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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000470-67.2016.815.1201 – Comarca de Araçagi
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Agripino Francisco da Silva
Advogado : Humberto de Souza Felix (OAB/PB nº 5.069-A)
Apelado : CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
Advogados :  Carolina de Rosso Afonso (OAB/SP nº 195.972) e Daniele Amorim Assumpção
Neves (OAB/SP nº 162.539)

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  NULIDADE
C/C  REPETIÇÃO DE INDÉBITO E  INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS — EMPRÉSTIMO CONSIGNADO —   LIBERAÇÃO DO
VALOR  NA CONTA DO  AUTOR  —  DESCONTO  MENSAL DAS
PARCELAS  —  INEXISTENTE  A  PROVA  DE  DEVOLUÇÃO  DA
QUANTIA CREDITADA — COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
—  PRINCÍPIO  NON  VENIRE  CONTRA FACTUM  PROPRIUM —
VALIDADE  DO  PACTO  —  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  AO
RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO — DEVER DE
INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO — DESPROVIMENTO DO
APELO.

 
— “A regra geral segundo a qual as instituições bancárias respondem objeti -
vamente pelos efeitos decorrentes de empréstimo imputado a terceiro frau -
dador não autoriza a condenação da empresa mutuante na hipótese em que o
valor objeto do negócio jurídico foi  efetivamente creditado,  sem ressalvas,
em conta de titularidade daquele que invoca a fraude como causa de pedir da
reparação  perseguida’.  (TJPB;  AC 0000198-12.2012.815.0911;  Quarta  Câ -
mara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 14/05/2014; Pág. 17) 2. Ao aceitar os depósitos dos numerários, a Au -
tora revela seu comportamento concludente, o que a impede de questionar os
descontos das respectivas parcelas dos empréstimos, por aplicação da teoria
do  venire  contra  factum proprium,  que  veda  o  comportamento  contraditó -
rio.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00025372020158150981, 4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA, j. em 12-09-2017)” 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Agripino Francisco  da Silva



contra sentença de fls. 123/126, proferida pelo juiz da Comarca de Araçagi, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, movida pelo apelante contra o
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 129/139), o apelante alega que é analfabeto e
idoso (à época da celebração do contrato já contava com 105 anos de idade), por isso, o negócio
jurídico é nulo, nos termos do art.  166, IV e V do CC e art.  39, IV do CDC. A celebração de
contrato  sem  a  exigência  de  escritura  pública  com  pessoa  idosa  e  analfabeta,  portanto,
presumidamente hipossuficiente, é tida por abusiva. Ao final, pugna pela procedência do pedido,
com a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro das parcelas descontadas em sua
aposentadoria e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Contrarrazões às fls. 148/160, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do recurso apelatório, para que seja declarada a nulidade do empréstimo consignado,
com a  devolução  dos  valores,  tendo  em vista  a  inobservância  da  forma  prescrita  em lei  (fls.
167/170).

É o relatório. 

VOTO

O autor/apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
c/c danos morais em face do banco ora apelado, afirmando ter havido descontos nos seus proventos
de  aposentadoria,  relativo  a  um empréstimo  consignado  celebrado  pelo  promovente,  pelo  qual
recebeu a quantia o valor  total  de R$ 1.753,94 (hum mil,  setecentos  e cinquenta e  três reais  e
noventa e quatro centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 422,20 (quatrocentos e vente e dois
reais e vinte centavos) junto ao banco promovido. Informa que até o ajuizamento da ação foram
descontadas 06 parcelas, perfazendo o importe de R$ 2.533,20 (dois mil, quinhentos e trinta e três
reais e vinte centavos). 

Aduz o promovente é idoso (à época da celebração do contrato já contava
com 105  anos  de  idade)  e  analfabeto,  como se  observa  do  documento  de  identidade  (fl.  15),
ademais, o contrato foi celebrado desacompanhado de procuração pública,  sem observância das
formalidades legais.

Requer  a  declaração  de  nulidade  do  contrato,  devolução  em  dobro  das
parcelas descontadas em sua aposentadoria que perfazem a importância de R$ 5.066,20 (cinco mil e
sessenta e seis reais e vinte centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). 

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o autor detém
plena capacidade e discernimento para a realização do negócio jurídico em tela.

Pois bem.

Da documentação acostada aos autos, verifica-se que o promovente/apelante
é pessoa analfabeta e, de fato, já contava com idade bastante avançada à época da celebração do
contrato  (105  anos  de  idade),  todavia,  consta  no  contrato  acostado  pelo  promovido/apelado  e
demais  documentos  a  aposição  da  impressão  digital  do  autor  e  assinatura  de  testemunhas (fls.
89/98). 



Entretanto, a condição de analfabeta não torna a parte autora incapaz para os
atos da vida civil, não se encontrando, 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, observando-se as seguintes exigências:

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. 

Em sendo assim, o contrato pactuado atendeu à referida formalidade legal,
vez que constam as assinaturas de duas testemunhas.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais,  assim como do TJPB, entendem
que,  restando demonstrada  a  transferência  dos  valores  referentes  ao empréstimo que se imputa
fraudulento  para  a  conta  bancária  do  autor,  é  de  se  presumir  a  existência  de  negócio  jurídico
firmado  segundo o  princípio  da  boa-fé,  mormente  porque se  a  vontade  da  parte  não  era  a  de
contratar  o  aludido  empréstimo,  a  ela  caberia  tomar  as  providências  no  sentido  da  imediata
restituição do valor depositado na sua conta.

No caso em tela, o próprio autor afirma na inicial que recebeu a quantia
contratada, no caso, o valor de R$ 1.753,94 (hum mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e
quatro centavos).

Nesse sentido:

AÇÃO  ANULATÓRIA C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IMPUTADO A TERCEI-
RO FRAUDADOR. DESCONTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS DO
MÚTUO NOS PROVENTOS DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO  DA  AUTORA.  EMPRÉSTIMOS  SUPOSTAMENTE  FRAUDU-
LENTOS. FORTUITO INTERNO, EM REGRA, IMPUTÁVEL À PRÓPRIA INS-
TITUIÇÃO BANCÁRIA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. VALO-
RES EMPRESTADOS DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA DA PRO-
MOVENTE.  NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE LHE FOI  CREDITADO.
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CON-
TRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO PACTO. NEXO CAUSAL NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E À RE-
PETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. “A regra
geral segundo a qual as instituições bancárias respondem objetivamente pelos
efeitos decorrentes de empréstimo imputado a terceiro fraudador não autoriza
a condenação da empresa mutuante na hipótese em que o valor objeto do ne-
gócio jurídico foi efetivamente creditado, sem ressalvas, em conta de titulari-
dade daquele que invoca a fraude como causa de pedir da reparação persegui-
da”. (TJPB; AC 0000198-12.2012.815.0911; Quarta Câmara Especializada Cí-
vel; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 14/05/2014; Pág.
17) 2. Ao aceitar os depósitos dos numerários, a Autora revela seu comporta-
mento concludente, o que a impede de questionar os descontos das respectivas
parcelas dos empréstimos,  por aplicação da teoria do venire contra factum
proprium, que veda o comportamento contraditório. (TJPB - ACÓRDÃO/DE-
CISÃO do Processo Nº 00025372020158150981, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-09-
2017) 

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR
TERCEIRO  PARA O  CONTRATO.  VALORES  DEPOSITADOS  EM  CONTA



BANCÁRIA  E  UTILIZADOS  PELA  PARTE  AUTORA.  PAGAMENTO  DE
PRESTAÇÕES  DO  EMPRÉSTIMO  SEM  QUALQUER  IMPUGNAÇÃO.  IN-
VERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVA-
ÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PEDIDOS DECLARADOS
IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso contra a r. Sentença de improcedência dos pedi-
dos, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constituti-
vo de seu direito, ou seja, a fraude na contratação do empréstimo bancário questio-
nado. 2. Não merece reforma a r. Sentença. De fato, não há comprovação nos autos
de que o empréstimo foi tomado mediante fraude perpetrada por terceiro. Ora,  o
valor do empréstimo foi creditado na conta bancária da recorrente (f. 48), con-
trariando as  regras de experiência comum, porque,  obviamente,  valores de
empréstimos obtidos por meio de fraude de terceiro não são depositados na
conta corrente da vítima, como ocorrera na espécie, sobretudo quando o falsá-
rio não dispõe de meios para o saque imediato das quantias creditadas na con-
ta. No caso, consoante os extratos de f. 47/121, sequer houve imediato levantamen-
to do valor creditado. Certo que a recorrente alega não ter utilizado tais valores,
mas não é isso que revelam as provas dos autos, pois os extratos trazidos aos autos
comprovam que os R$ 2.000,00 provenientes do empréstimo, creditados na conta
em 13.1.2012, foram integralmente utilizados por meio de saques, transferências
entre contas e débito com uso do cartão (f. 48/53). Após debitada a primeira presta -
ção do empréstimo, em 13.2.2012, a conta ficou negativada em R$ 64,05 (f. 53) e
novas movimentações ocorreram, sem que a dívida fosse integralmente quitada,
mesmo quando creditados os R$ 1.000,00, em 15.6.2012 (f. 71). Tais movimenta-
ções bancárias não foram impugnadas pela recorrente. Não fosse isso o bastante, o
pagamento de várias prestações do empréstimo, sem qualquer impugnação, e
o questionamento do empréstimo em juízo apenas três anos depois enfraque-
cem a assertiva de fraude. Enfim, a alegação de que não foram disponibilizados
extratos da conta não sustentam o suposto desconhecimento da operação bancária
questionada, pois é sabido que qualquer correntista tem como acompanhar as movi-
mentações ocorridas em sua conta por simples acesso a terminais bancários ou
banknet, tanto é verdade que a recorrente juntou os extratos de f. 20/23. 3. A pro-
pósito, descabida seria a inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito
que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática e sim guia-
da pela  hipossuficiência  do consumidor  e  verossimilhança da alegação (art.  6º,
VIII, CDC), cujos requisitos não se acham presentes. 4. Não evidenciada a fraude
na contratação do empréstimo, irrelevante a juntada do áudio para provar a celebra-
ção do contrato, ainda mais considerando o tempo decorrido. Ademais, ainda que
a liberação do crédito em conta tivesse ocorrido por equívoco do banco, em
princípio, a recorrente não poderia se negar a pagar os valores efetivamente
utilizados. 5. Não tendo a recorrente se desincumbido do ônus da prova que
lhe competia para alcançar o direito procurado, escorreita a sentença de im-
procedência do pedido inicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão la-
vrado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Condena-se a parte recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95. A exigibilidade da cobrança ficará suspensa no prazo legal, em razão da
gratuidade de justiça. (TJDF; Rec. 2015.09.1.022572-0; Ac. 942290; Primeira Tur-
ma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fábio Eduardo Marques; DJDFTE
23/05/2016; Pág. 571) 

AÇÃO  ANULATÓRIA C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IMPUTADO A TERCEI-
RO FRAUDADOR. DESCONTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS DO
MÚTUO NOS PROVENTOS DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES. NULIDADE DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DA CONTES-



TAÇÃO. CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS AJUIZADOS PELA AUTORA
PARA IMPUGNAR OUTROS CONTRATOS. (…) EMPRÉSTIMO SUPOSTA-
MENTE FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO, EM REGRA, IMPUTÁVEL
À PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PECULIARIDADE DO CASO CON-
CRETO. VALOR EMPRESTADO DEVIDAMENTE CREDITADO NA CON-
TA DA PROMOVENTE. AFASTAMENTO DA REGRA GERAL. RELATIVI-
ZAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTA PELO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO
BANCÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREI-
TO AO RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVER DE IN-
DENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Das decisões interlocutórias proferidas na audiência
de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto
oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo, nele expostas sucin-
tamente as razões do agravante. (cpc/1973, art. 523, §3º). 2. A inversão do ônus da
prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se opera
de modo automático, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossi-
milhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 3. “a regra geral
segundo a qual as instituições bancárias respondem objetivamente pelos efei-
tos decorrentes de empréstimo imputado a terceiro fraudador não autoriza a
condenação da empresa mutuante na hipótese em que o valor objeto do negó-
cio jurídico foi efetivamente creditado, sem ressalvas, em conta de titularidade
daquele que invoca a fraude como causa de pedir da reparação perseguida” .
(tjpb; AC 0000198-12.2012.815.0911; quarta câmara especializada cível; Rel. Des.
Romero  marcelo  da  Fonseca  oliveira;  djpb  14/05/2014;  pág.  17).  (TJPB;  APL
0000605- 88.2013.815.0941; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricar-
do Vital de Almeida; DJPB 27/06/2016; Pág. 12)

Ora, no presente caso é evidente que o valor do empréstimo foi creditado na
conta bancária do apelante, tendo o mesmo pago todas as 12 (doze) prestações, no curso do proces-
so, como se observam dos documentos acostados pelo banco às fls. 100/102.

Vale lembrar que “o analfabetismo, bem como a idade avançada, não impli-
cam incapacidade para os atos da vida civil. […] Demonstrada nos autos que os valores do em-
préstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária do autor, de se presu-
mir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a
vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências
no  sentido  da  imediata  restituição  do  valor  depositado  na  sua  conta”  (TJMA;  Rec  144-
45.2013.8.10.0072; Ac. 161747/2015; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcelino Chaves Everton;
Julg. 17/03/2015; DJEMA 20/03/2015).

Seguindo essa linha de raciocínio, ao aceitar o depósito, o apelante revelou
comportamento concludente,  impedindo o questionamento acerca dos descontos das parcelas do
empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento
contraditório.

 Diante  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  apelatório,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento a Exma. Senhora Desembargadora Maria
das  Graças  Morais  Guedes  e  o Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz  com jurisdição limitada,
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).



Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

      João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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Apelação Cível nº 0000470-67.2016.815.1201 – Comarca de Araçagi

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Agripino Francisco  da Silva
contra sentença de fls. 123/126, proferida pelo juiz da Comarca de Araçagi, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, movida pelo apelante contra o
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 129/139), o apelante alega que é analfabeto e
idoso (à época da celebração do contrato já contava com 105 anos de idade), por isso, o negócio
jurídico é nulo, nos termos do art.  166, IV e V do CC e art.  39, IV do CDC. A celebração de
contrato  sem  a  exigência  de  escritura  pública  com  pessoa  idosa  e  analfabeta,  portanto,
presumidamente hipossuficiente, é tida por abusiva. Ao final, pugna pela procedência do pedido,
com a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro das parcelas descontadas em sua
aposentadoria e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Contrarrazões às fls. 148/160, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do recurso apelatório, para que seja declarada a nulidade do empréstimo consignado,
com a  devolução  dos  valores,  tendo  em vista  a  inobservância  da  forma  prescrita  em lei  (fls.
167/170).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

 João Batista Barbosa 
Juiz convocado/Relator


	
	

