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APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE 
CONTA  BANCARIA.  RECEBIMENTO  DE  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA OUTROS 
FINS.  EMPRÉSTIMOS  CONTRATADOS.  PAGAMENTO. 
NECESSIDADE.  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  ATRASO 
DAS  PARCELAS.  ALEGAÇÃO  DE  RECURSA  AO 
RECEBIMENTO.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
INADIMPLÊNCIA.  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DA 
AUTORA.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO. 
EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO.  COBRANÇA  DE 
TARIFAS  INDEVIDAS.  RESTITUIÇÃO  SIMPLIFICADA. 
MÁ-FÉ  NÃO  DEMONSTRADA.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  DA 
AUTORA  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  DO 
PROMOVIDO. 

-  Existindo  determinação  judicial  para  abertura  de  conta 
bancária,  sem  qualquer  ressalva  de  que  seria  utilizada, 
exclusivamente,  para  recebimento  de  pensão  alimentícia,  e 
considerando,  por  outro  lado,  que  a  titular  a  utilizou  para 
outros  fins,  inclusive,  para  contrair  empréstimos,  deve-se 
aquela  honrar  com  as  obrigações  assumidas,  sob  pena  de 
negativação de seu nome em caso de inadimplência.

-  Sendo  inscrito  o  nome  da  parte  autora  nos  órgãos  de 



proteção ao crédito, em razão dela ter descumprido prestações 
contratadas, a instituição financeira não pode ser condenada 
em indenização por danos morais, tendo em vista que agiu no 
exercício regular de seu direito.

-  Ausente o contrato nos autos,  impossível  a análise de suas 
cláusulas,  prejudicando,  assim,  a  averiguação  quanto  à 
legalidade  das  tarifas  exigidas  no  caso  em testilha,  motivo 
pelo qual o banco deve restituir, de forma simples, os valores 
cobrados a tais títulos, afastando a devolução, em dobro, por 
não restar demonstrado a sua má-fé.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso da autora e dar 
provimento  parcial  ao  apelo  do  promovido,  nos  termos  do  voto  do  relator, 
integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 282.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo 
MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux nos autos da ação de obrigação de fazer 
c/c repetição de indébito e danos morais, proposta por Rúbia Fernandes de Freitas, 
primeira apelante, em desfavor do Banco Brasil S/A, segundo apelante.

Na sentença, o douto magistrado  a quo julgou procedentes em 
parte  os pedidos formulados na peça vestibular,  para  suspender os descontos  de 
empréstimos  e/ou  tarifas  bancárias  sobre  os  valores  decorrentes  da  pensão 
alimentícia e determinar, de forma simples, a restituição dos descontos indevidos, 
negando,  por  outro  lado,  o  pedido  de  danos  morais  e  autorizando  o  banco 
promovido a executar o valor devido pela promovente, por outros meios cabíveis. 

Ato contínuo, condenou o demandado em custas processuais e 
honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Inconformada  com  o  teor  decisório,  a  parte  promovente 
apresenta  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  parcial  da  sentença,  ao 
alegar  que,  mesmo  existindo  acordo  com  o  promovido  de  que  os  pagamentos 
decorrentes de empréstimo seriam realizados através de boleto bancário,  o banco 
realizou descontos em conta corrente,  criada exclusivamente para fins  de receber 
benefício de pensão alimentícia em favor de sua filha menor, incorrendo, assim, em 
conduta ilícita.



Aduz,  ainda,  que  o  banco  se  recusou  a  receber,  de  forma 
descabida e contrariando cláusula do acordo, a segunda parcela do empréstimo e, 
para agravar mais ainda a situação da autora, em ato contínuo, negativo o seu nome, 
razão pela qual postula a ora insurgente o recebimento da indenização a título de 
danos  morais  e  que  os  valores  indevidamente  descontados  sejam  restituídos  em 
dobro. 

Por sua vez, o banco promovido interpõe seu apelo, afirmando, 
em síntese,  a  inexistência  de  defeito  na  prestação  de  serviço  e  argumenta  que a 
margem disponível para empréstimo consignável compete à instituição empregadora 
e não ao banco. Assegura, ainda, a inexistência de dano material e, ao final, pugna 
pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Intimados  para  contrarrazoarem,  apenas  a  autora  se 
manifestou,  alegando que o  banco em seu recurso  não rebate especificamente os 
fundamentos da sentença e discorrendo, no mais, sobre os fatos relacionados ao caso 
em testilha (fls. 256/263).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manejou a 
presente  demanda,  alegando  que  a  instituição  bancária  promovida  descumpriu 
acordo extrajudicial, realizou cobranças de tarifas indevidas e negativou seu nome, 
injustamente,  nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  motivo  pelo  qual  pugna  pela 
indenização  por  danos  morais,  bem  como  requer  a  suspensão  definitiva  dos 
descontos  das  tarifas  e  dos  pagamentos  do  CDC e  que a  restituição  dos  valores 
descontados seja em dobro.

A magistrada  a quo ao sentenciar,  conforme relatado,  decidiu 
pela suspensão dos descontos de empréstimos e/ou tarifas bancárias sobre os valores 
decorrentes  da  pensão  alimentícia  e  determinou  a  restituição  simplificada  dos 
descontos  indevidos.  A  par  dessa  decisão,  insurgiram-se  as  partes  litigantes, 
pleiteando a promovente a indenização a título moral e repetição do indébito e, por 
sua vez, o polo promovido alegou que agiu no exercício regular de seu direito, não 
existindo defeito na prestação do serviço.

Pois bem. Ante a correlação dos pedidos e da matéria lançados 
em  ambos  os  recursos,  passo  a  analisá-los  em  conjunto  e  adianto,  para  fins  de 



esclarecimentos,  que  o  apelo  do  banco  recorrente  deve  ser  conhecido,  pois  os 
argumentos  nele  constantes  rebatem  a  decisão  primeva  e  pugnam  pela 
improcedência da inicial.

Oportuno destacar que a promovente tanto na peça inicial como 
no apelo (fls. 02 e 236) alega que a Conta n. 5.163-2, Agência 4020-7, Banco do Brasil 
S/A,  foi  criada,  exclusivamente,  por  ordem  judicial  emanada  de  outro  processo 
(200.2004.005.201-7),  para  receber  a  pensão  alimentícia  em  proveito  de  sua  filha 
menor,  não sendo possível,  segundo afirma,  incidir  taxas  ou tarifas  bancárias  de 
manutenção, a teor do que estabelece o art. 1º, VI, “a”, da Resolução n. 2.303/96 do 
Bacen. Vejamos:

“Art.  1º  -  Vedar  às  instituições  financeiras  e  demais 
instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo  Banco  Central  do 
Brasil  a  cobrança  de  remuneração  pela  prestação  dos 
seguintes serviços: [...]
VI – Manutenção de contas;
a) – de depósitos de poupança;”

Ocorre que, folheando o caderno processual, especificamente à 
fl. 34, verifica-se que a determinação judicial é de ser criada uma conta bancária em 
nome da autora, para servir de depósito alimentício em favor de sua filha, todavia, 
não há qualquer restrição ou observação de que referida conta serviria, apenas, para 
tal  finalidade,  existindo  espaço,  portanto,  para  a  titular  proceder  com  outras 
operações, o que, em verdade, aconteceu, quando ela fez uso da aludida conta para 
contratar dois empréstimo bancários.

Nesses  termos,  penso  que  não  pode  a  autora  se  valer  do 
argumento de que a referida conta é de fins exclusivos de receptação dos depósitos 
alimentícios, quando foi a própria promovente que buscou serviços diversos com o 
banco  promovido,  devendo,  assim,  assumir  os  encargos  decorrentes  de  tal 
contratação,  podendo,  inclusive,  incidir  desconto  de  prestações  de  empréstimos 
legalmente contratados.

 
Esclarecida  a  origem  da  conta,  convém  tratar  do  acordo 

extrajudicial  firmado  entre  as  partes  (fls.  30/32),  onde  a  autora  solicitou  a 
intermediação  do  Procon-PB,  a  fim  de  dirimir  a  pendência  existente  junto  à 
instituição bancária, restando combinado que o pagamento dos empréstimos de nºs. 
742.398.620 e 743.463.849 se resolveria em 10 (dez) parcelas fixas e consecutivas de R$ 
146,00 (cento e quarenta e seis reais), pagas através de boletos bancários, vencendo a 
primeira em 15/10/2010 e a última em 15/09/2011.

A esse respeito, a promovente adimpliu a primeira parcela (fl. 
33), no entanto, restou em mora com relação as demais, alegando, em sua defesa, que 



a  cobrança  de  tarifas  (fl.  35)  dificultou o  cumprimento  de  tal  obrigação  e  que  a 
instituição  bancária  violou  a  Cláusula  3º  do  acordo  extrajudicial  (fl.  30),  a  qual 
assegura que em “até 10 (dez) dias corridos após seu vencimento, o boleto poderá ser 
pago exclusivamente no Banco do Brasil S.A.”

Em que pese a alegação da autora no tocante à recusa do banco 
promovido em receber o pagamento da segunda parcela no prazo de tolerância após 
o vencimento, não há qualquer prova, no entanto, nos autos nesse sentido, ônus que 
competia a autora, não desincumbindo-se, assim, do fato constitutivo de seu direito, 
conforme se observa da regra constante do art. 333, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]”

Seguindo  o  raciocínio  acima,  vem  se  manifestando  de  modo 
pacífico a jurisprudência pátria, consoante denotam as seguintes ementas dos mais 
variados tribunais pátrios, abaixo:

“TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 
- INSS - COMPETÊNCIA - FISCALIZAÇÃO - AFERIÇÃO - 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA. 1. Em se 
tratando  de  ação  anulatória,  incumbe  ao  autor  o  ônus  da 
prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao 
contribuinte,  em  face  da  presunção  de  legitimidade  e 
veracidade  do  ato  administrativo,  sendo,  pois,  necessário 
prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito. 2.  O 
artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor 
fazer  prova constitutiva de seu direito;  e  ao réu,  prova dos 
fatos impeditivos,  modificativos ou extintivos do direito do 
autor.  Embargos  acolhidos  para  sanar  omissão  relativa  ao 
ônus da prova, sem efeitos modificativos.”1(g.n.)

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS 
INFRINGENTES.  OMISSÃO.  PREQUESTIONAMENTO.  a) 
A  atribuição  de  efeitos  infringentes  aos  Embargos  de 
Declaração,  conquanto  possíveis,  só  são  admitidos  em 
hipóteses  excepcionais  não servindo,  portanto,  para  fins  de 
modificação  do  julgado,  substituindo-se  a  apelo  não 
interposto . b)  O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao 
fato  constitutivo  do  seu  direito  (art.  333,  I,  do  Código  de 
Processo Civil), porém, cabe ao réu a prova da existência de 

1 STJ, EDcl no REsp 894571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 01/07/2009



fato impeditivo, modificativo ou extintivo dele (art. 333, II, do 
Código  de  Processo  Civil).  c)  O  inconformismo  do 
Embargante com o resultado do Acórdão que,  à  míngua de 
recurso voluntário, confirma o mérito da sentença em reexame 
necessário,  não  autoriza  a  propositura  de  embargos  de 
declaração  sob  alegada  omissão  inexistente,  ou 
prequestionamento acerca do onus probandi, mormente se os 
Impetrantes-Embargantes  se  desincumbiram,  de  plano  e 
satisfatoriamente do ônus da prova que lhes competia, não o 
fazendo  o  Impetrado-Embargante.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.”2(g.n.)

Portanto, não tendo a autora demonstrado que o rompimento 
do contrato extrajudicial  se deu por culpa do banco, entendo pela legalidade das 
cobranças dos empréstimos na conta corrente daquele,  pois  prestações contraídas 
devem  ser  adimplidas,  a  fim  de  evitar  prejuízos  para  qualquer  das  partes  e 
estabilizar a relação contratual.

Outrossim,  quanto  ao  pedido da  promovente  de  indenização 
por danos morais, sob o argumento de que o banco negativou seu nome, de forma 
indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, não rende amparo, vez que a instituição 
bancaria agiu no exercício regular de seu direito, solicitando a negativação em razão 
da inadimplência daquela.

 
Em outras  palavras,  estando o  consumidor em mora  com as 

prestações contratadas junto à instituição financeira, é permitido que esta utilize-se 
dos meios cabíveis necessários a satisfazer o crédito anteriormente disponibilizado, 
sem que isso configure conduta ilícita passível de reprimenda. Vejamos:

“RECURSO  INOMINADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
CONSUMIDOR.  NEGÓCIO  JURÍDICO  BANCÁRIO. 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE VÃO DE ENCONTRO À 
VERSÃO  POSTA  NA  INICIAL.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA.  RECURSO  IMPROVIDO.  Cuida-se  de  ação 
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido 
de indenização por danos morais, em que a parte autora alega 
a inscrição indevida de seu nome dos órgãos de proteção ao 
crédito, em razão de débito relativo à cobrança indevida de 
parcela  de  empréstimo  paga.  Da  análise  no  conjunto 
probatório,  constata-se que a autora firmou, junto ao banco 
réu,  vários  contratos  de  empréstimo,  que  iam  um  a  um 
amortizando os anteriores,  sendo os valores descontados do 

2 TJ-PR - EMBDECCV: 322663701 PR 0322663-7/01, Rel.:  Leonel Cunha, 17/10/2006, 5ª Câmara Cível, 
Publicação: DJ: 7244



benefício  previdenciário  da consumidora.  No entanto,  entre 
um empréstimo e outro restou impaga uma parcela. Em que 
pese a autora alegue a irregularidade das cobranças, por certo 
que  estas  são  devidas,  uma vez  que  apenas  o  restante  das 
parcelas  do  contrato  foram  amortizadas  pelo  novo 
empréstimo. Logo, a inscrição do nome da autora nos órgãos 
de restrição ao crédito, reflete exercício regular de um direito. 
Por corolário óbvio, não há que se falar em indenização por 
danos  morais.  Destarte,  a  sentença  atacada  merece  ser 
mantida.  RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº 
71004400115,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas 
Recursais,  Relator:  Fabio  Vieira  Heerdt,  Julgado  em 
12/12/2013)”3 

“INDENIZATÓRIA.  CONSUMIDOR.  BANCO. 
EMPRÉSTIMO.  PAGAMENTO  ATRAVÉS  DE  DESCONTO 
EM  FOLHA.  INADIMPLEMENTO  DAS  ÚLTIMAS 
FATURAS.  EXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS.  INSCRIÇÃO  NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 
NÃO  CONFIGURADO.  O  autor  contratou  empréstimo 
consignado com o banco réu, no valor de R$5.000,00, o qual 
seria  adimplido  mediante  o  desconto  direto  em  folha  de 
pagamento, através de 36 parcelas de R$197,08, com o primeiro 
vencimento  em  15/03/2008,  conforme  documento  da  fl.  30. 
Dessa  forma,  é  possível  verificar  que  a  última  parcela  do 
empréstimo  seria  paga  em  15/03/2011,  e  conforme  os 
contracheques  juntados  aos  autos,  a  última  parcela  foi 
descontada  no  mês  de  janeiro  de  2011,  comprovando  o 
inadimplemento das duas últimas cobranças, débito que deu 
origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção 
ao crédito (fl. 11). Incumbia ao autor, ao constatar a ausência 
do desconto, diligenciar perante a empresa, a fim de adimplir 
as  parcelas  faltantes.  Diante  da  ausência  de  conduta  ilícita 
perpetrada pela demandada, que agiu em exercício regular de 
direito,  não  restou  configurado  o  dever  de  indenizar. 
RECURSO  DESPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71003985553, 
Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator: 
Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/07/2013)”4 

Com  relação  às  tarifas  cobradas  a  título  de  adiantamento  a 
depositante e de extrato mês-pessoal, entendo que, no presente caso, são indevidas, 
pelas razões que seguem.
3 TJ-RS - Recurso Cível: 71004400115 RS , Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 12/12/2013, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2013
4 TJ-RS - Recurso Cível: 71003985553 RS , Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 25/07/2013, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2013



O  Bacen,  através  da  Resolução  n.  3.9195,  esclarece  que  o 
adiantamento  a  depositante  é  um  crédito  adicional  concedido  pelo  banco  para 
cobertura de eventual saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre 
o limite previamente pactuado de cheque especial, tendo um caráter emergencial e 
devendo o cliente pagar por tais serviços, no máximo, uma vez a cada trinta dias. 

Nesses termos, vê-se que, em tese, é lícita a cobrança da tarifa 
de adiantamento a depositante, desde que observado as normas bancárias, todavia, 
in casu, entendo que a cobrança de tal tarifa é indevida, pois o banco demandado não 
comprova a sua expressa pactuação, até porque o contrato não foi colacionado nos 
autos, além desta tarifa incidir em um único mês diversas vezes (fl. 35), contrariando, 
assim, a limitação de apenas um desconto a cada trinta dias. Vejamos precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 
AÇÃO  CONDENATÓRIA.  BANCO  SANTANDER  BRASIL 
S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 
DESCONTO  DE  RUBRICAS  NÃO  CONTRATADAS. 
TARIFA  ADIANTAMENTO  DEPOSITANTE.  […]  Em  que 
pese  a  tarifa  sub  judice  esteja  prevista  na  tabela  anexa  à 
Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, tendo em vista a redação 
do  seu  art.  1º,  bem  como  a  incidência  da  legislação 
consumerista ao caso concreto, para que seja legal a cobrança, 
deve haver previsão expressa de sua incidência no contrato 
entabulado  entre  as  partes.  Caso  em  que  o  requerido,  em 
desatendimento  ao  preconizado  pelo  art.  333,  II,  do  CPC, 
deixou  de  carrear  aos  autos  o  instrumento  de  abertura  de 
conta  corrente  celebrado  com  o  autor,  o  que  inviabiliza  o 
desconto da rubrica. […]”6 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE  DÍVIDA  DE  TARIFA  DE  EXCESSO  DE  LIMITE  E 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  TARIFA 
ADIANTAMENTO  AO  DEPOSITANTE  -  RUBRICA  BHM 
ADTO DEPOSITANTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA 
LEGISLAÇÃO  MONETÁRIA  E  NO  CONTRATO. 
APELAÇÃO DO BANCO -RÉU É possível cobrança de tarifa 
bancária de adiantamento ao depositante, no caso de o cliente 
exceder o limite de crédito disponibilizado pelo banco, desde 
que seja expressamente prevista no contrato firmado entre a 

5 Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter 
emergencial  para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista  e de excesso sobre o limite 
previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

6 TJ-RS - AC: 70060082682 RS , Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2014, Vigésima 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014



instituição financeira e o cliente, ou que o serviço tenha sido 
autorizado ou solicitado pelo consumidor. Caso dos autos em 
que, embora conste na tabela de tarifas juntada pelo réu, e, 
apesar  de  prevista  em  Resolução  do  Banco  Central  a 
possibilidade  da  cobrança  da  tarifa  de  adiantamento  ao 
depositante, o réu não logrou demonstrar que a autora tinha 
ciência  da  tabela  de  tarifas  no  momento  da  assinatura  dos 
contratos bancários, sendo vedada, pois, a exigência. Correta a 
sentença  que  determinou  a  cessação  dos  descontos  e  a 
devolução do valor pago a título de tarifa de adiantamento ao 
depositante.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº 
70059247957,  Décima  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Liege  Puricelli  Pires,  Julgado  em 
15/05/2014)”7 

No tocante à tarifa de extrato mês-pessoal, descontada da conta 
corrente da promovida, entendo também que não assiste razão ao banco recorrente, 
pois, ausente o contrato, não tem como observar em quais termos foram pactuados o 
referido serviço.

Com efeito, sabe-se que, em regra, a depender do contrato, o 
consumidor em isento desta tarifa, caso realize até dois extratos mês (art. 2º, II, “e”, 
da  Resolução  n.  3.919 do Bacen),  porém,  não sendo possível  verificar  o  teor  das 
cláusulas contratadas e, por outro lado, existindo diversos descontos a esse título, 
entendo que a instituição financeira deve arcar com tais encargos.

Nesses termos, é de se concluir que a cobrança das tarifas em 
discussão são indevidas, devendo, serem restituídas, de forma simples, em proveito 
da parte promovente, por não restar configurado a má-fé do banco demandado. 

A par de todo o exposto, nego provimento ao recurso da autora 
e,  por  outro  lado,  dou  provimento  parcial  ao  apelo  do  banco  promovido, para 
permitir  que  sejam  descontados  na  conta  bancária  da  autora  as  prestações 
decorrentes  de  empréstimos  por  ela  contraídos,  mantendo  nos  demais  termos  a 
decisão recorrida. 

É como voto. 

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso da autora e dar provimento parcial 
ao apelo do promovido, nos termos do voto do relator.

7 TJ-RS - AC: 70059247957 RS , Relator: Liege Puricelli  Pires, Data de Julgamento: 15/05/2014, Décima 
Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014



Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                         Relator


