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SÚPLICA  REGIMENTAL.  REQUERIMENTO  DE 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  ERRO 
GROSSEIRO.   APRESENTAÇÃO  POSTERIOR  DE 
PETIÇÃO  AVULSA COM  A  MESMA PRETENSÃO  AOS 
AUTOS. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
CABAL DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA 
PARA  ARCAR  COM  AS  CUSTAS  DO  PROCESSO. 
INDEFERIMENTO.

-  “(...)  o  fato  da  pessoa  jurídica  estar  em  regime  de  
liquidação,  por  si  só,  não  é  suficiente  para  comprovar  a  
hipossuficiência, a qual deve ser cabalmente demonstrada.  
(....)”. (STJ; AgRg-AREsp 300.765; 2013/0046092-7; Quarta 
Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 03/06/2013; Pág. 
873).

AGRAVO INTERNO.   APELAÇÃO CÍVEL.  SEGUIMENTO 
NEGADO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
EMPRÉSTIMO  QUITADO.  CONTINUIDADE  DE 
DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. NOVO MÚTUO NÃO 
RECONHECIDO  PELA PROMOVENTE.  PROCEDÊNCIA. 
ALEGAÇÃO  DE  REGULARIDADE  DA  AVENÇA. 
DEDUÇÕES  INSUBSISTENTES.   ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA  EM  DESFAVOR  DO  BANCO 
RECORRENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  EM 
TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO EM CONFRONTO 
COM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 
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-  “O  desconto  efetuado  sem a  realização  de  empréstimo 
consignado  anteriormente  firmado  configura  defeito  na  
prestação  de  serviços  e  constitui  engano  injustificável,  
sendo cabível a devolução em dobro, na forma do art. 42,  
parágrafo  único,  do  código  de  defesa  do  consumidor.” 
(TJPB;  APL  0007217-12.2012.815.0251;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 
10/02/2015; Pág. 20)

-  O  ônus  sucumbencial  deve  ser  suportado  pela  parte 
promovida  quando  a  autora  decai  em  parte  mínima  do 
pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  INDEFERIR  O  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo Interno  interposto pelo  Banco Cruzeiro do Sul S/A, 

contra a decisão monocrática de fls. 218/220v, que negou seguimento ao apelo por ele 

interposto nos autos da “Ação de Restituição de quantias descontadas c/c Repetição de 

Indébito”, movida por Josefa de Oliveira Ribeiro.

Em  suas  razões  (fls.  222/231),  a  recorrente  basicamente  reitera  os 

argumentos  constantes  na  apelação  obstaculizada,  quais  sejam,  a  concessão  dos 

benefícios da Justiça Gratuita,  a defesa de inexistência dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, bem ainda a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais 

constantes no pacto, de modo a gerar a restituição de quantias.

Demais disso, requer a revogação da imputação no ônus de sucumbência.

Com base no exposto, pugna pelo provimento da irresignação.

Desembargador José Ricardo Porto
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Às  fls.  291/293,  apresenta  petição  avulsa  requerendo  a  benesse  da 

gratuidade.

É o breve relatório. 

VOTO

Primeiramente,  quanto  ao  pedido  de  deferimento  da  assistência 
judiciária gratuita, tenho que, apesar de o pleito formulado no arrazoado recursal não 

deva ser conhecido, por se tratar de erro grosseiro, a petição de fls.  291/293 merece 

apreciação, posto que formulada em petitório avulso.

Contudo, registro que às fls. 211/212v deste caderno, analisei requerimento 

idêntico da ora agravante (fls. 86/88), indeferindo-o e intimando a parte para recolhimento 

do  preparo  apelatório,  o  que  foi  devidamente  providenciado  às  fls.  214/216,  dando 

indícios da possibilidade da instituição em arcar com as despesas processuais.

No  referido  decisório  (fls.  211/212v),  o  pleito  foi  refutado  em  virtude  da 

ausência de  demonstração cabal  de insuficiência  de  recursos,  independentemente da 

instituição se encontrar em liquidação extrajudicial.

Considerando as razões acima, e ressaltando que o presente pleito é igual  

ao  outrora  indeferido,  sem  qualquer  informação  nova  que  modifique  o  entendimento 

anteriormente exarado quanto ao assunto, a pretensão em comento deve ser novamente 

repelida, conforme orienta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  INDEFERIMENTO  DE  PEDIDO  DE 
JUSTIÇA  GRATUITA  DE  EMPRESA  EM  LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. CONSTATADA A FALTA DE COMPROVAÇÃO 
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE  
DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência  
judiciária não se restringe apenas à pessoa física. Pode, também,  
alcançar a pessoa jurídica que não apresenta condições de arcar  
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com os custos de uma demanda judicial. 2. Entretanto, o fato da 
pessoa jurídica estar em regime de liquidação, por si só, não 
é suficiente para comprovar a hipossuficiência, a qual deve  
ser  cabalmente  demonstrada.  Precedentes. 3.  O  suporte 
jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise  
de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os  
fundamentos  que  ensejaram  esse  entendimento  exigiria  
reapreciação  do  situação  fática,  o  que  é  vedado  em  sede  de  
Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de  
justiça. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 300.765; 
2013/0046092-7; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 03/06/2013; 
Pág. 873).

Posto isso, rejeito o requerimento formulado.

Esclarecido o ponto, passo ao estudo do mérito recursal, uma vez que a 
súplica em apreço não depende de preparo.

MÉRITO

Insiste  a  agravante  em  ver  reconhecida  a  regularidade  de  contrato  de 

empréstimo  que,  mesmo  após  ter  sido  quitado,  continuou  gerando  descontos  nos 

rendimentos da agravada, sem sua autorização.

As novas deduções, segundo as alegações da recorrida em sua exordial,  

decorreriam de  um novo  mútuo  (nº  431654514),  este  também não  reconhecido  pela 

consumidora, que acabou requerendo a sua nulidade judicialmente, através da Ação nº 

001.2008.023018-6, cuja sentença reconheceu a insubsistência da transação bancária, 

bem como condenou a empresa a título de danos morais (vide fls. 16/18).

Considerando  a  demonstração  da  irregularidade  acima  apontada,  este 

Relator, na monocrática ora impugnada, negou seguimento ao apelo do banco, mantendo 

a  devolução,  determinada  na  sentença  de  primeiro  grau,  das  subsunções  indevidas 

operadas pela instituição bancária, com imputação nas verbas sucumbenciais de forma 

moderada ao caso.

Desembargador José Ricardo Porto
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Dito isso, e malgrado a presente espécie recursal (Agravo Interno) possua o 

chamado efeito regressivo, o qual permite ao julgador reconsiderar a decisão agravada,  

mantenho na pelos seus próprios fundamentos, os quais passo a transcrever:

“Primeiramente, destaco que a presente relação é caracterizada 
como  sendo  de  consumo,  sobre  a  qual  pode  ser  aplicada  a  
previsão  constante  na  Súmula  297  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça:

STJ  Súmula  nº  297  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  
Instituições Financeiras – Aplicação.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável  às instituições  
financeiras.

Na hipótese,  verifico que a promovente,  ora recorrida,   após a  
quitação  de  empréstimo  realizado  com a  instituição  promovida  
(contrato nº 423732269), ora apelante, em agosto de 2008 (vide  
fls.  07/08),  continuou  a  ter  descontados  valores  em  seus  
rendimentos (fls. 09/15), entre os meses de setembro de 2008 a  
julho de 2009, sendo cada parcela de R$ 225,00 (duzentos e vinte  
e cinco reais).

As novas deduções, segundo as alegações autorais, decorreriam 
de um novo mútuo (nº  431654514),  este não reconhecido pela  
consumidora,  que  acabou  requerendo  a  sua  nulidade  
judicialmente,  através  da  Ação  nº  001.2008.023018-6,  cuja 
sentença  reconheceu  a  insubsistência  da  transação  bancária,  
bem como condenou a empresa a título de danos morais (vide fls.  
16/18).

Contudo,  restou  ainda  perquirir  a  restituição  dos  valores  
descontados irregularmente, o que não foi feito na ação primeva,  
razão pela qual foi ajuizada a presente demanda.

Quanto ao tema, dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de  
Defesa do Consumidor:

“Art. 42. (...).

Parágrafo único.  O consumidor cobrado em quantia indevida 
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros  
legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Considerando  o  dispositivo  consumerista,  tem-se  que,  de  fato,  
mostra-se impertinente a subsunção do valor total de R$ 2.475,00 
(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) dos vencimentos  
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da demandante, sem qualquer autorização sua em tal sentido. 

Esta Corte de Justiça já se manifestou em casos idênticos ao em  
disceptação, conferindo a mesma solução ora proposta. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E  
MATERIAIS.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  
COBRANÇA  DE  PARCELA  NÃO  CONHECIDA.  DESCONTO 
INDEVIDO.  COMPROVAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  
DIREITO  DO  CONSUMI-  DOR.  ERRO  DO  PRESTADOR  DE 
SERVIÇO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  DANO  MORAL.  EVIDENCIADO.  DEVER  DE 
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  DE 
ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  
PROPORCIONALIDADE.  QUANTUM  ARBITRADO  COM 
PRUDÊNCIA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PAGAMENTO  EM 
DOBRO.  ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO.  EQUÍVOCO 
INJUSTIFICADO.  CONFIRMAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. A instituição financeira responde objetivamente pelos  
danos  morais  causados  à  parte,  em  virtude  da  deficiência  na 
prestação dos serviços bancários, sobretudo quando descumpre o 
pactuado. É inegável a contrariedade vivenciada por aposentada 
quando  percebe  que  existiu  em  seus  proventos  descontos 
concernentes  a  empréstimo  consignado  não  autorizado  pelo  
respectivo  contratante.  A indenização por  dano moral  deve ser  
fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de  
acordo com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não  
se converta em fonte de enriquecimento  sem causa,  nem seja  
irrisório,  possibilitando  a  reiteração  dos  fatos.  O  desconto 
efetuado  sem  a  realização  de  empréstimo  consignado  
anteriormente  firmado  configura  defeito  na  prestação  de  
serviços  e  constitui  engano  injustificável,  sendo  cabível  a  
devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do  
código  de  defesa  do  consumidor. (TJPB;  APL  0007217-
12.2012.815.0251; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  
João Batista Barbosa; DJPB 10/02/2015; Pág. 20)

APELAÇÕES.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  
APOSENTADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.  
COBRANÇA  DE  PARCELA  NÃO  CONHECIDA.  DESCONTO 
INDEVIDO.  COMPROVAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  
DUPLO  INCONFORMISMO.  ENTRELAÇAMENTO  DE 
INSURREIÇÕES.  ANÁLISE  CONJUNTA.  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR.  ERRO  DO  PRESTADOR  DE  SERVIÇO.  
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  
DANO  MORAL.  EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR 
CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM 
OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  QUANTUM  ARBITRADO  COM 
PRUDÊNCIA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PAGAMENTO  EM 
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DOBRO.  ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO.  ERRO 
INJUSTIFICADO.  CONFIRMAÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO PROMOVIDO.  
A  instituição  financeira  responde  objetivamente  pelos  danos 
morais causados à parte, em virtude da deficiência na prestação  
dos serviços bancários, sobretudo quando descumpre o pactuado.  
É inegável  a contrariedade vivenciada por  servidor  aposentado 
quando  percebe  que  existiu  em  seus  proventos  descontos 
concernentes  a  emprés-  timo  consignado  não  autorizado  pelo  
respectivo  contratante.  A indenização por  dano moral  deve ser  
fixada com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de  
acordo com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não  
se converta em fonte de enriquecimento  sem causa,  nem seja  
irrisório.  O desconto  realizado sem empréstimo consignado 
anteriormente  firmado  configura  defeito  na  prestação  de  
serviços  e  constitui  engano  injustificável,  sendo  cabível  a  
devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do  
código  de  defesa  do  consumidor. (TJPB;  APL  0001956-
13.2013.815.0031; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 24/10/2014; Pág.  
19)  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERI-  AIS.  CONTRATAÇÃO  DE 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM  FOLHA.  AUSÊNCIA  DE  
AUTORIZAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS.  OCORRÊNCIA.  
APLICAÇÃO  DO  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ARTIGO  42  DO 
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  POSSIBILIDADE.  
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  REDUÇÃO  DA  VERBA 
INDENIZATÓRIA  FIXADA.  DESCABIMENTO.  SENTENÇA 
MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  À  Luz  da  legislação 
consumerista,  qualquer  serviço  cobrado,  diretamente,  nos  
proventos do consumidor, deverá ter a prévia autorização deste,  
sob  pena  de  cometimento  de  um  ato  ilícito.  Comprovada  a 
cobrança  indevida,  o  consumidor  faz  jus  à  repetição  em 
dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do  
artigo 42 do Código de Defesa  do Consumidor.  In  casu,  o  
ilícito cometido pelo apelante gerou prejuízos aos direitos da  
personalidade  do  apelado,  pois  o  desconto  indevido,  
efetuado, diretamente, em seus proventos de aposentadoria é  
expressivo  e  comprometeu  os  ganhos  mensais  do 
consumidor. (TJPB;  AC  0006740-64.2011.815.0011;  Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  
Barbosa; DJPB 22/01/2014; Pág. 36)  

Por  fim,  quanto  aos  honorários  advocatícios,  o  ônus  da 
sucumbência  deve  continuar  a  ser  suportado  pela  instituição 
recorrente, pelo fato da autora ter decaído em parte mínima do  
pedido.
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Conforme as razões expostas, com base no caput, do art. 557 do 
Código de Processo Civil,  o presente inconformismo merece ter  
seu  seguimento  negado  monocraticamente,  uma  vez  que 
manifestamente  contrário  à  jurisprudência  desta  Corte,  como  
forma  de  prestigiar  os  princípios  da  celeridade  e  economia  
processuais.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO.” - Fls. 218v/220v”.

Por  essas  razões,  deve  a  monocrática  impugnada,  que  impediu  o 

recebimento do apelo interposto pelo agravante, ser mantida, pois prolatada de acordo 

com os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie.

Com  essas  considerações,  indefiro  o  requerimento  de  gratuidade 
judiciária formulado às fls. 291/293, e DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/04 e J/11 (R)
Desembargador José Ricardo Porto
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