
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015763-97.2012.815.0011.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco do Brasil S.A.
ADVOGADA: Patrícia de Carvalho Cavalcanti.
APELADA: Severina Carolina Bezerra.
ADVOGADO: Pablo Gadelha Viana.

EMENTA: COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO 
DE  TUTELA ANTECIPADA C/C  INDENIZATÓRIA POR  DANOS  MORAIS. 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. 
LIMITAÇÃO  LEGAL.  INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO 
PEDIDO.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DA 
MARGEM  CONSIGNÁVEL.  RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA DE OBSERVAR O RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL POR 
OCASIÃO  DA CONTRATAÇÃO  DO  EMPRÉSTIMO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
SUJEIÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  PRECEDENTES  DO  STJ.   ADEQUAÇÃO  DO  VALOR  DA 
PRESTAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- É da responsabilidade da instituição bancária a observâncias do limite legal para 
desconto em folha de pagamento nas contratações de empréstimos consignados.

2- É cabível a intervenção judicial nas contratações bancárias, uma vez que é direito 
básico  do  consumidor  a  possibilidade  de  revisão  dos  contratos,  quando  seu 
adimplemento se mostre extremamente dificultoso e prejudicial.

3- Os descontos das prestações oriundas de contratos de empréstimo consignado são 
autorizados pelo artigo 6º, § 5º, da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece como limite máximo para as retenções o percentual de 30% (trinta por 
cento), calculados sobre o valor dos rendimentos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0015763-97.2012.815.0011, em que figuram Severina Carolina Bezerra no 
polo ativo e Banco do Brasil S.A no polo passivo da demanda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva ad causam e, no mérito, negar provimento à Apelação.

VOTO.

Banco Brasil S.A interpôs Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 
2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Cominatória de 



Obrigação  de  Não  Fazer,  com  Pedido  de  Tutela  Antecipada,  cumulada  com 
Indenizatória por Danos Morais, contra si ajuizada por  Severina Carolina Bezerra, 
que  julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido  para  determinar  que  os  descontos 
mensais decorrentes dos contratos de empréstimo consignado pactuados se limitem 
ao  percentual  de  30%  (trinta  por  cento)  sobre  os  rendimentos  brutos  mensais 
auferidos  pela  Apelada  e  condenar  as  partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos 
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em rateio, ficando a 
cobrança  à  parte  autora  suspensa  em  face  de  ser  beneficiária  da  gratuidade 
processual, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 

Em suas razões, f. 128/138, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam, atribuindo  a  responsabilidade  pelo  controle  da  margem consignável  da 
contratante ao Governo do Estado da Paraíba e à PBPREV –  Paraíba Previdência, 
Entes  com os  quais  a  Apelada  mantém vínculo.  No  mérito,  sustentou  que  por 
ocasião da Decisão interlocutória, f. 37/39, não foram estabelecidos os parâmetros 
imprescindíveis ao seu cumprimento, em sequência, argumentou que para hipótese 
dos autos deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no 
Decreto Estadual nº 51.314/2006, e não os 30%(trinta por cento) estabelecidos pela 
Lei  nº  10.820/2003.  Sustentou  ter  agido  no  exercício  regular  de  seu  direito  de 
credor, razão pela qual é indevida a intervenção do Poder Judiciário nos contratos 
firmados,  porquanto   livremente  pactuados,  estando  a  Apelada  ciente  de  suas 
condições, não podendo ser responsabilizado por eventual descontrole financeiro da 
contratante, uma vez que não tem obrigação de promover o reenquadramento da 
margem consignável acaso os descontos se mostrem superiores. 

Postulou  pelo  provimento  do  Apelo  e  consequente  acolhimento  da 
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam, quando  não,  pela  reforma  da 
Sentença para que seja julgado improcedente o pedido cominatório.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 142. 

O  Ministério  Público  da  Paraíba  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso 
apelatório, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos, f. 147/150. 

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi comprovado, f. 155/156. Presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A arguição de ilegitimidade passiva arguída pelo Apelante, ao argumento de 
que a margem consignável é de responsabilidade do Estado e da PBPREV – Paraíba 
Previdência,  não subsiste,  uma vez que a  participação desse Órgãos se limita  a 
informar  a  margem  consignável  e  efetuar  os  descontos  em  folha,  não  se 
responsabilizando pela contratação do empréstimo, cabendo à instituição financeira 
observar  se  a  margem  legal  consignável  está  sendo  respeitada  para  fins  de 
concessão do empréstimo,  motivo pelo qual rejeito a preliminar.

 A arguição de que a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela 
não estabeleceu os parâmetros imprescindíveis ao seu cumprimento, resta preclusa, 
uma vez que não foi atacada a tempo e modo. 

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que às instituição 



bancárias  são  aplicáveis  os  dispositivos  previstos  no  Código  de  Defesa  do 
Consumidor1,  pelo  que  é  prerrogativa  do  Poder  Judiciário  intervir,  quando 
provocado,  nos contratos bancários, embora legitimamente pactuados, quando seu 
adimplemento se mostre extremamente dificultoso e prejudicial, como no caso dos 
autos, porquanto a Autora alega estar superendividada e sem condições de subsistir 
com o que lhe remasse de salário.

 
A norma que regulamenta os chamados empréstimos consignados é a Lei nº 

10.820,  de  17  de  dezembro  de  2003,  que  em seu  artigo  6º,  §  5º  disciplina  os 
descontos  das  prestações  oriundas  de  contratos  de  empréstimo,  com pagamento 
lançado em contracheque e  que  estabelece  o  limite  máximo de 30% (trinta  por 
cento) para as retenções, calculadas sobre o valor dos rendimentos.

O Decreto  Estadual  nº  51.314/2006,  mencionado  pelo  Apelante, tem seu 
âmbito de aplicação restrito ao Estado de São Paulo. 

Restou  comprovado  nos  autos,  que  o  montante  mensal  descontado  nos 
contracheques  da  Apelada,  em  favor  do  Apelante,  é  superior  ao  valor 
correspondente à restrição legal de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos, 
verbas de natureza alimentar que se destinam à sua manutenção e de sua família, 
porquanto  torna-se necessária a adequação dos descontos ao limite legal, cabendo 
ao Apelante a revisão dos termos do contrato, razão pela qual mantenho a sentença 
em todos os seus termos. 

Isto posto, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004

Código de Defesa do Consumidor - Instituições Financeiras - Aplicação
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.


