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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento nº. 2004392-67.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Josefa Alves da Silva – Adv. Bruno Figueiredo Roberto.

Agravado: Banco Bradesco S/A.

EMENTA. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
SUSPENSÃO DE DESCONTO CONSIGNADO EM 
FOLHA  DE  PAGAMENTO.  ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALTA 
DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS DO 
ART. 273 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
-  Alegando a parte promovente que não existe 
relação contratual para autorizar descontos 
consignados em folha de pagamento, incumbe ao 
credor a demonstração de existência do contrato 
autorizador.

–Presentes os requisitos da tutela antecipada e 
verificada a probabilidade da demanda ser julgada 
procedente, deve ser concedida antecipação como 
forma de evitar maiores prejuízos para a parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 
Josefa Alves da Silva hostilizando a decisão interlocutória de fls. 20/21, 
proveniente da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos 
da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição  de Indébito e Indenização 
por Danos Morais ajuizada pela agravante contra o Banco Bradesco S/A.

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  a  agravante 
ingressou com a demanda declaratória aduzindo que, apesar de não ter 
realizado  nenhuma relação  negocial  com o  agravado,  estaria  sofrendo 
descontos  indevidos  na sua aposentadoria  tendo  por  base contrato  de 
empréstimo  consignado  que  nunca  realizou.  Pediu,  em  sede  de 
antecipação de tutela, o cancelamento dos referidos descontos.

O magistrado singular,  entendendo que não  há nada 
nos autos que autorize a conclusão de que não foi a demandante quem 
realizou o empréstimo questionado, indeferiu o pleito antecipatório.

Insatisfeita, a agravante interpôs o presente Agravo de 
Instrumento, requerendo,  in limine, o emprego de efeito suspensivo ao 
recurso, aduzindo, em síntese, a presença de prova inequívoca tendo em 
vista  que  há  questão  na  Polícia  Civil,  além  de  vários  documentos 
comprovatórios. Colaciona precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Alega  que  não  firmou  contrato  como  a  instituição 
financeira  e  que a demora  no julgamento  poderá  lhe  causar  prejuízos 
irreparáveis  ou de difícil  reparação.  Defende ainda a reversibilidade da 
suspensão dos descontos, em caso de improcedência da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a 
fim de que seja determinado o cancelamento imediato dos mencionados 
descontos na sua aposentadoria (benefício nº 1378935958). No mérito, 
pugna pelo provimento do recurso.

Informações do juízo a quo às fls. 35/36.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu  parecer  (fls.  39/40)  pelo  prosseguimento  do  feito,  mas  não  se 
manifestou quanto ao mérito da causa por falta de interesse público.
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Intimada,  a  instituição  financeira  não  apresentou 
contrariedade ao recurso Certidão de fls. 46.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão gira em torno da legalidade dos 
descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante proveniente 
de  contrato  de  empréstimo  junto  ao  agravado,  o  qual  alega  não  ter 
realizado.

Dos autos, verifica-se que o Histórico de Consignações 
(fls.  17),  emitido  pelo  INSS,  demonstra  a  existência  de  descontos  no 
benefício da recorrente, em favor do  Agravado Banco Bradesco S/A, no 
valor de R$ 203,04 (duzentos e três reais e quatro centavos) referente a 
um empréstimo consignado, o qual alega não ter contratado. 

Em  casos  deste  tipo,  como  se  trata  de  relação  de 
consumo, aconselhável a inversão do ônus da prova  em favor da parte 
mais fraca no litígio, ficando à outra parte, reputada a mais forte, o ônus 
de demonstrar a ocorrência do evento, tudo com o objetivo de resguardar 
situações de perigo e de dano sério e grave. 

Assim, tratando-se de típica hipótese de alegação de 
fato negativo, que transfere para a parte contrária o ônus da comprovação 
da relação jurídica, não se aplica de forma absoluta as disposições do art. 
333 do CPC.

Nessa ordem, cabia ao Banco Bradesco a demonstração 
dessa relação jurídica, visto que a legitimidade dos descontos só pode ser 
verificada diante de contrato expresso, o que não consta nos presentes 
autos, visto que, intimado para as contrarrazões recursais, o agravado não 
apresentou defesa.

Desta  feita, a verossimilhança da alegação restou 
demonstrada, porquanto é ilegal o desconto em folha de pagamento sem 
autorização contratual.
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Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais firmou 
entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE 
DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. 
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. A alegação 
de inexistência de relação jurídica na inicial 
constitui fato negativo, cabendo a parte ré 
comprovar a efetiva contratação realizada pelo 
autor. Não demonstrado que o autor tenha 
efetivamente contratado empréstimo para 
desconto em folha de pagamento, mostram-se 
presentes a verossimilhança das alegações e o 
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 
autorizando-se a concessão da antecipação da 
tutela para suspensão do contrato de empréstimo. 
(TJMG; AGIN 1.0024.13.217618-1/001; Rel. Des. 
Valdez Leite Machado; Julg. 18/10/2013; DJEMG 
25/10/2013)

O fundado receio de dano restou evidenciado com os 
descontos na aposentadoria da agravante, que se não forem suspensos 
acarretará graves prejuízos com a diminuição da renda mensal.

Desta forma restou indubitável a presença dos 
requisitos do art. 273 do CPC, autorizadores para a antecipação da tutela.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO  ao Agravo de 
Instrumento para determinar  ao  agravado  a  suspensão  dos descontos 
consignados na aposentadoria da Agravante, sob pena de multa diária de 
R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, em caso de desobediência.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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