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<CABBCDCBAABCAADCADBAABCCBCBBACACBCBAA
DDADAAAD> 

EMENTA: APELAÇÃO – CONTRATO – PESSOA ANALFABETA – 
ASSINATURA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – CULPA – 
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – QUANTUM – BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS – NEGÓCIO JURÍDICO 
VICIADO. 1. Para que um negócio jurídico consolidado por pessoa 
analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio 
de instrumento público, ou, por intermédio de procurador constituído 
que possua outorga de poderes por instrumento público. 2. Age com 
culpa a instituição bancária que, por desídia, realiza cobrança de dívida 
inexistente, através de descontos efetuados no benefício previdenciário 
de pessoa analfabeta, e deve, por consequência, ser responsabilizada 
pelos danos ocasionados. 3. O valor da indenização por dano moral deve 
ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, 
a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição 
socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que 
originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao 
ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu 
enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para 
evitar novo e igual atentado.  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0352.15.002169-4/001 - COMARCA DE JANUÁRIA - APELANTE(S): BANRISUL - BANCO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - APELADO(A)(S): INÊZ ALEXANDRE SILVA 

 
A C Ó R D Ã O 

 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

 
DES. MAURÍLIO GABRIEL  

RELATOR. 
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DES. MAURÍLIO GABRIEL (RELATOR) 
 

V O T O 
 

Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c/c 

repetição do indébito” ajuizada por Inêz Alexandre Silva contra Banrisul 

– Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. 

A sentença prolatada julgou procedentes os pedidos iniciais 

para: 1º) anular o contrato nº 0002445675; 2º) condenar o réu a pagar 

à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida pela Tabela da 

Corregedoria Geral de Justiça, a partir do arbitramento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso; 3º) condenar o 

réu a restituir, em dobro, à autora, os valores descontados de seu 

benefício previdenciário, devidamente corrigido pela Tabela da 

Corregedoria Geral de Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, desde a citação; 4º) deferir a antecipação de tutela para 

determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos no seu 

benefício previdenciário; e 5º) condenar o réu ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o 

valor da condenação. 

Inconformado, Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul S/A interpôs recurso de apelação alegando que, “tendo ocorrido a 

livre contratação no caso em apreço, sem vícios ou nulidades, não há 

que se falar em indenização, qualquer que seja a natureza, moral ou 

material, pois nenhum dano efetivamente ocorreu ou foi comprovado 

no deslinde dos autos”. 
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Salienta que, “no momento da contratação, a Apelada obteve 

plena e total ciência das cláusulas inerentes aos contratos e do 

compromisso que passava a assumir perante o Apelante”. 

Aduz que, diante da inexistência de conduta ilícita praticada pelo 

réu, não há o que se falar em indenização por dano moral, nem 

tampouco repetição de indébito. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se 

improcedentes os pedidos iniciais. Caso não seja esse o entendimento, 

requer seja minorada a indenização arbitrada a título de dano moral e 

que a repetição do indébito se dê de forma simples. 

Em contrarrazões, Inêz Alexandre Silva bate-se pela 

manutenção da sentença. 

Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de sua 

admissibilidade. 

Segundo narra a inicial, a parte autora constatou um depósito de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) em sua conta, de origem desconhecida, e, 

“diante disso, a Requerente procurou o INSS para verificar o que 

estava acontecendo, ocasião em que concluiu que o Banco requerido 

realizou empréstimo consignado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) em nome da Requerente, sem o seu consentimento e 

participação, cujo valor da parcela que está sendo descontado 

mensalmente é o de R$ 261,72 (duzentos e sessenta e um reais e 

setenta e dois centavos)”. 

Afirma a autora que “não utilizou o valor depositado em sua 

conta, haja vista que jamais contratou este empréstimo”, tendo, 

inclusive, “passado por diversos tipos de perturbações na sua 
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tranquilidade e nos seus sentimentos, pois está sofrendo descontos 

mensais no importe de R$ 261,72 (duzentos e sessenta e um reais e 

setenta e dois centavos) em sua modesta aposentadoria de R$788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais)”. 

Pretende a autora a anulação do referido contrato, ante o fato 

de não ter contratado com a instituição apelante, bem como a sua 

condenação em danos morais e materiais. 

A instituição financeira apelante, sem sede de defesa, juntou o 

contrato supostamente firmado entre as partes, afirmando ser ele 

perfeitamente válido, cf. f. 71 e seguintes. 

Ao impugnar a contestação, a parte autora sustenta que a digital 

aposta no referido documento não é sua. 

Como cediço, para que um negócio jurídico consolidado por 

pessoa analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado 

por meio de instrumento público ou por intermédio de procurador 

constituído que possua outorga de poderes por instrumento público, o 

que inocorreu na espécie.  

Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO 
CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO - PRELIMINAR - 
CONSUMIDOR ANALFABETO - AUSÊNCIA DE 
MANDATÁRIO CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO 
PÚBLICO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - 
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO 
ANTERIOR - COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO 
RECEBIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO 
SEM CAUSA - DANOS MORAIS NÃO 
CONFIGURADOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES 
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DE FORMA SIMPLES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO 
OCORRÊNCIA. 1 - O contrato materializado na forma 
escrita por pessoa analfabeta, para ter validade, é 
necessário que seja ratificado por representante legal 
constituído por meio de instrumento público. 2 - O 
reconhecimento da nulidade do contrato, com o 
retorno das partes ao estado anterior exige a 
devolução por parte do consumidor dos valores 
eventualmente recebidos, sob pena de provocar o seu 
enriquecimento sem causa. 3 - Para a repetição, em 
dobro, dos valores descontados, exige-se prova da 
má-fé do credor. 4- Não há caracterização de dano 
moral quando, a despeito da inobservância de 
formalidade indispensável à validade do contrato, o 
consumidor auferiu vantagem com o negócio e a 
contraprestação então prevista não se revelou 
abusiva. 5- A má-fé processual não se presume, 
exigindo-se prova sua ocorrência. (TJMG - Apelação 
Cível 1.0327.17.001298-0/001, Relator(a): Des.(a) 
Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), 15ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, 
publicação da súmula em 10/07/2018). 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR 
FIRMADO POR ANALFABETO. NULIDADE. 
VIOLAÇÃO DE FORMA PRESCRITA EM LEI. O 
negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta há que 
ser realizado sob a forma pública ou por procurador 
constituído dessa forma, sob pena de nulidade. Há 
que se afastar o marco inicial da prescrição se 
considerada a data em que firmado acordo particular 
entre as partes, sendo uma delas analfabeta e sem 
representação por instrumento público” (Apelação 
Cível 1.0011.09.023620-6/001, Relator(a): Des.(a) 
João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
11/12/2012, publicação da súmula em 13/12/2012). 

Sendo assim, a rescisão contratual é medida que se impõe. 

Conclui-se, portanto, não ter o réu agido com os cuidados 

devidos, pois foi, no mínimo, negligente ao não verificar que a parte 

autora não contraiu empréstimo, mormente pelo fato de se tratar de 

pessoa analfabeta, o que o torna responsável civilmente pelos danos 

ocasionados à autora, por força do disposto nos artigos 186 e 927 do 

Código Civil. 
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A existência de débito, gerado por engano do Banco, causou 

dano à autora, na medida em que ficou privada de receber a 

integralidade de seu modesto benefício previdenciário. 

Este desconto indevido certamente acarretou abalo à autora, 

ocasionando-lhe danos morais a serem ressarcidos, haja vista que 

trata-se de pessoa analfabeta e de baixa renda. 

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a 

gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição 

socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que 

originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao 

ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu 

enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para 

evitar novo e igual atentado. 

Atento a estes princípios e, em especial, à gravidade dos fatos e 

à condição econômica das partes, mantenho o valor da indenização 

por dano imaterial em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Determina o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa 

do Consumidor que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável”. 

Ressalte-se que o réu realizou contrato com terceiro, 

acreditando ser a parte autora, sem, contudo, observar a forma 

prescrita em lei, por se tratar esta de pessoa analfabeta, o que ensejou 

a rescisão contratual, ante a existência de fraude. 
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Não se pode qualificar tal conduta de engano justificável, razão 

pela qual o montante descontado indevidamente deve ser restituído à 

autora em dobro. 

Com tais considerações, nego provimento ao recurso. 

Condeno o apelante no pagamento das custas recursais e 

majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o 

valor da condenação. 

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA - De acordo com o(a) 
Relator(a). 

 

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO." 


