
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0002958-44.2014.815.0981 — 2ª Vara da Comarca de Queimadas
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 

de Sá e Benevides.
Apelante : Maria Cabral de Sousa Vieira
Advogado : Leonardo Cezário de Oliveira (OAB/PB 17.288)
Apelado : Banco Mercantil do Brasil
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA
DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EM-
PRÉSTIMO CONSIGNADO.  LIBERAÇÃO DO VALOR NA CONTA
DA AUTORA. DESCONTO MENSAL DAS PARCELAS. INEXISTEN-
TE A PROVA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA. COM-
PORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINCÍPIO NON VENIRE CON-
TRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO PACTO. AUSÊNCIA DE
DIREITO AO RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO  CARACTERIZADO.  DESPROVI-
MENTO DO APELO.
 
— “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 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 Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 14/05/2014; Pág. 17) 2. Ao aceitar os depósitos
dos numerários,  a  Autora 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  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Cabral de Sousa Vieira,
contra a sentença de fls. 173/177, proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Queimadas, nos
autos da Ação Declaratória Desconstitutiva de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida
contra o  Banco Mercantil do Brasil, que  julgou  improcedente o pedido, diante da ausência de



comprovação  efetiva  do  evento  danoso  e  da  culpa  da  parte  promovida,  o  que  desautoriza  a
reparação postulada. 

Em suas  razões  recursais  (fls.  179/189),  a  apelante  alega  que  o negócio
jurídico  é  nulo,  uma vez  que  se  trata  de  pessoa  idosa  e  analfabeta,  portanto,  presumidamente
hipossuficiente. 

Contrarrazões às fls. 192/212, 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.
220/225).

É o relatório. 

VOTO.

A autora/apelante  ajuizou  ação  declaratória  desconstitutiva  de  débito  c/c
indenização por danos morais em face do banco ora apelado, afirmando ter havido descontos nos
seus proventos de aposentadoria, relativo a um empréstimo consignado celebrado, pelo qual recebeu
a quantia o de R$ 5.050,18 (cinco mil e cinquenta reais e dezoito centavos), a ser paga em 60
parcelas de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) junto ao banco promovido. 

Aduz  a  promovente  que  é  idosa  (à  época  da  celebração  do  contrato  já
contava com 77 anos de idade) e analfabeta, portanto, em situação de extrema hipossuficiência.

Requer  a  declaração  de  nulidade  do  contrato,  devolução  em  dobro  das
parcelas descontadas em sua aposentadoria e indenização por danos morais. 

O  juízo  a  quo julgou  improcedente o  pedido,  por  entender  ausente  a
comprovação  efetiva  do  evento  danoso  e  da  culpa  da  parte  promovida,  o  que  desautoriza  a
reparação postulada. 

Pois bem.

Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a promovente/apelante
é pessoa analfabeta e, de fato, já contava com idade bastante avançada à época da celebração do
contrato (77 anos de idade), todavia, consta no contrato acostado pelo promovido/apelado e demais
documentos a aposição da assinatura (fls. 55 em diante). 

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 consta a assinatura da contratante.

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, a própria autora afirma na inicial que recebeu a quantia
contratada, no caso, o valor de R$ 5.050,18 (cinco mil e cinquenta reais e dezoito centavos).

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IMPUTADO A TERCEIRO FRAUDADOR.
DESCONTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS DO MÚTUO NOS PROVENTOS
DA AUTORA.  IMPROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA AUTORA.  EM-
PRÉSTIMOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. FORTUITO INTERNO, EM RE-
GRA, IMPUTÁVEL À PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PECULIARIDADE DO
CASO CONCRETO. VALORES EMPRESTADOS DEVIDAMENTE CREDITADOS NA
CONTA DA PROMOVENTE. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE LHE FOI CREDI-
TADO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CON-
TRA FACTUM  PROPRIUM.  VALIDADE  DO  PACTO.  NEXO  CAUSAL NÃO  DE-
MONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMEN-
TO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. “A regra geral segundo a qual as
instituições bancárias respondem objetivamente pelos efeitos decorrentes de emprésti-
mo imputado a terceiro fraudador 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 Câmara Es-
pecializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 14/05/2014;
Pág. 17) 2. Ao aceitar os depósitos dos numerários, a Autora revela seu comportamen-
to 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/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025372020158150981, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MAR-
CELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-09-2017) 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IMPUTADO A TERCEIRO FRAUDADOR.
DESCONTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS DO MÚTUO NOS PROVENTOS
DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMI-
NARES. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O PRAZO DA CONTESTAÇÃO. CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS AJUIZA-
DOS PELA AUTORA PARA IMPUGNAR OUTROS CONTRATOS. (…)  EMPRÉSTI-
MO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO, EM REGRA, IM-
PUTÁVEL À PRÓPRIA INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  PECULIARIDADE  DO  CASO
CONCRETO.  VALOR EMPRESTADO DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA
DA PROMOVENTE. AFASTAMENTO DA REGRA GERAL. RELATIVIZAÇÃO DA
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. NEXO CAU-
SAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E À
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Das decisões in-
terlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma reti-
da, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo,
nele expostas sucintamente 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 ope-
ra de modo automático, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhan-
ça da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 3.  “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 negócio jurídico foi efetivamente credi-
tado, 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. Ricardo 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 da apelante, tendo a mesma pago as prestações ao longo do tempo, no curso do pro-
cesso, como se observam dos documentos acostados pelo banco às fls. 26/58.

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, a 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.

Em razão de exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Considerando que a sentença foi publicada quando já em vigor o CPC/2015,
ex vi do art.  85, § 11 daquele estatuto, majoro a verba honorária para  R$ 1.500,00,  observada,
porém, a disposição do art. 98, § 3º do mesmo codex, já que se trata de beneficiária da gratuidade
processual.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa (juiz convocado com jurisdição limitada).

Presente, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de
Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0002958-44.2014.815.0981 — 2ª Vara da Comarca de Queimadas 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Cabral de Sousa Vieira,
contra a sentença de fls. 173/177, proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Queimadas, nos
autos da Ação Declaratória Desconstitutiva de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida
contra o  Banco Mercantil do Brasil,  que  julgou improcedente o pedido, diante da ausência de
comprovação  efetiva  do  evento  danoso  e  da  culpa  da  parte  promovida,  o  que  desautoriza  a
reparação postulada. 

Em suas  razões  recursais  (fls.  179/189),  a  apelante  alega  que  o negócio
jurídico  é  nulo,  uma vez  que  se  trata  de  pessoa  idosa  e  analfabeta,  portanto,  presumidamente
hipossuficiente. 

Contrarrazões às fls. 192/212, 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.
220/225).

É como voto. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado


