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RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Izabela Cristina dos Santos de Melo
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APELADO: Banco do Brasil S.A. (Adv. Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/PB n. 20.412-E 

e José Arnaldo Janssen Nogueira – OAB/PB n. 20.832-A)

APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. 
EMPRÉSTIMO  EM  CONTA.  DESCONTOS  EM  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA DESTINADA A FILHO MENOR. ALEGADA 
IMPOSSIBILIDADE.  IMPENHORABILIDADE DA VERBA. 
DESCABIMENTO.  PROIBIÇÃO  DO  VENIRE  CONTRA 
FACTUM  PROPRIUM.  AUTORA  QUE  ANUÍRA  COM  OS 
DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSÃO, 
QUANDO DA AVENÇA DO CONTRATO. CONSIGNAÇÃO 
MENSAL  QUE  NÃO  SUPLANTA  O  LIMITE  DE  30% 
(TRINTA  POR  CENTO)  DA RECEITA  DA  DEVEDORA. 
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. APELO DESPROVIDO.

- “Segundo a Teoria dos Atos Próprios, não são admissíveis 
condutas contraditórias capazes de violar o princípio da boa-
fé objetiva. Os contratos de mútuo foram celebrados com a 
anuência  da  demandante  no  exercício  de  seus  poderes  de 
contratar livremente. Estabelece o Código Civil, em seu artigo 
421, que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato” (TJRS, 70055942403, 3CC, 
Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 31/10/2013).

-  Nesse  contexto  e  a  pretexto  da  vedação  ao  venire  contra  
factum proprium e ao dever de boa-fé contratual, não se pode 
admitir a arguição da parte no sentido da impenhorabilidade 
dos  valores  depositados  em  conta  a  título  de  pensão 
alimentícia, sobretudo porquanto as provas colacionadas aos 
autos dão conta que, ao celebrar o empréstimo consignado, a 
promovente ofertara e anuíra os descontos na conta bancária 



onde percebe a referida verba alimentar.

- Sob referido prisma, restando consagrada no ordenamento 
jurídico a vedação ao comportamento contraditório da parte, 
os  tribunais  pátrios  vêm  admitindo  a  relativização  da 
impenhorabilidade  de  bens  e  direitos,  quando  ofertados 
espontaneamente  como  garantia  de  dívidas.  Nessa  esteira, 
“Admitir  a  alegação  de  impenhorabilidade  desse  bem 
caracterizaria  verdadeiro  venire  contra  factum  proprium, 
corolário  da  boa-fé  objetiva,  que  obsta,  assim,  o  agir 
contraditório  da  primeira  Agravada,  que  visa  agora  ser 
privilegiada a despeito de sua conduta anterior”.

- Ademais, não merece acolhida, sequer, o pleito vestibular no 
que  pertine  à  alçada  dos  descontos  mensais  procedidos  na 
conta bancária da demandante, tendo em vista que os mesmos 
se revelam inferiores ao limite de 30% (trinta por cento) das 
receitas alimentares da litigante conforme estabelece a recente 
e abalizada Jurisprudência dos Tribunais pátrios.

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 do Estado da Paraíba,  por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 116.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Izabela  Cristina 
dos Santos de Melo contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais 
com pedido liminar, proposta pela ora recorrente em face do Banco do Brasil S.A.

Na sentença ora objurgada,  a  douta magistrada  a  quo,  Exma. 
Juíza Vanessa Andrade Dantas Liberalino da Nóbrega, julgou improcedente o pleito 
vestibular, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, 
mormente em tendo a promovente anuído com a consignação do empréstimo na 
folha onde percebe pensão alimentícia relativa a seus filhos, bem assim em sendo os 
descontos inferiores ao limite de 30% (trinta por cento), estabelecido pelos tribunais.

Irresignada com o provimento em apreço, a parte  demandante, 
vencida, ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, arguindo, 
em síntese: a impenhorabilidade da pensão alimentícia, não podendo os descontos 
relativos  a  empréstimo em  conta  incidirem sobre  tal  rubrica;  a  configuração  dos 
requisitos necessários ao dever de indenizar, por parte da instituição financeira ré.



Em seguida, intimado, o apelado apresentou contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que o recurso  sub examine  não merece provimento, 
porquanto a sentença guerreada se apresenta irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, faz fundamental destacar que a controvérsia ora 
devolvida ao  crivo  desta  Corte  transita  em redor  do suposto  direito  da autora  à 
percepção de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de descontos 
supostamente  indevidos  procedidos  pelo  banco  réu,  a  título  de  empréstimo 
consignado, em conta-corrente de titularidade daquela, na qual é depositada pensão 
alimentícia em favor do seu progenitor, menor de idade, porquanto impenhorável.

À luz desse referido substrato e procedendo-se ao exame das 
razões ventiladas pelo polo insurgente, há de se salientar, notadamente, a ausência 
de defeitos, por parte do banco recorrido, no contrato de empréstimo consignado.

Tal é o que ocorre uma vez que, como vislumbrado a partir do 
conjunto probante, os descontos foram procedidos em conta bancária de titularidade 
da recorrente por ocasião de sua própria  indicação e  anuência,  inclusive tendo a 
mesma prévia ciência da natureza alimentar das verbas naquela depositadas e em 
não tendo a apelante, sequer, provado a percepção de qualquer outra receita na conta 
bancária apresentada para desconto das parcelas, para além da pensão referenciada.

Nesse contexto,  afigura-se salutar o destaque de que vige no 
ordenamento privatista pátrio, notadamente na seara contratual, o preceito da boa-fé 
contratual, bem assim a vedação ao comportamento contraditório do contraente, os 
quais apregoam, em suma, o dever das partes envolvidas na avença de se pautarem, 
durante todo o desenrolar do pacto, de modo cooperativo e com vistas à confiança.

Em outras palavras, não custa reprisar, nos termos da abalizada 
Jurisprudência  que,  “Segundo  a  Teoria  dos  Atos  Próprios,  não  são  admissíveis 
condutas  contraditórias  capazes  de  violar  o  princípio  da  boa-fé  objetiva.  Os 
contratos de mútuo foram celebrados com a anuência da demandante no exercício 
de seus poderes de contratar livremente. Estabelece o Código Civil, em seu artigo 
421, que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 



social do contrato” (TJRS, 70055942403, Rel. Leonel Pires Ohlweiler, 31/10/2013).

Corroborando tal posicionamento, vejam-se os julgados infra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
C/C  COBRANÇA.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO.  ACEITAÇÃO  DA  RETOMADA  DOS 
DESCONTOS.  ALONGAMENTO  DO  CONTRATO. 
POSTERIOR  PRETENSÃO DE  RESCISÃO E  COBRANÇA. 
COMPORTAMENTO  CONTRADITÓRIO.  VEDAÇÃO.  Um 
dos  institutos  que  integram  o  princípio  da  boa-fé  é  o  do 
venire contra factum proprium, que proíbe que a parte aja de 
forma  contraditória  ao  longo  da  execução  do  contrato.  Em 
outras palavras, a proibição do comportamento contraditório 
enseja  a  integração  ao  contrato  daqueles  direitos  ou 
expectativas que a conduta reiterada de uma das partes causa 
ao outro contratante. Dessa forma, como as reiteradas atitudes 
da contratada trouxeram à contratante a expectativa de que o 
contrato de empréstimo havia sido alongado, com a retomada 
dos descontos em folha das parcelas, não pode a contratada, 
um  ano  depois,  contrariar  o  seu  próprio  comportamento, 
pretendendo a rescisão devido ao período em que os débitos 
estiveram  suspensos.  (TJ-MG -  AC  10024131627960001  MG, 
Wagner Wilson, 09/05/2014, 16ª CC, Relator Wagner Wilson).

Sob referido prisma  e a pretexto da vedação ao  venire  contra  
factum proprium e ao dever de boa-fé contratual, não se pode admitir a arguição no 
sentido da impenhorabilidade dos valores depositados em conta a título de pensão 
alimentícia, sobretudo porquanto as provas colacionadas aos autos dão conta que, ao 
celebrar o empréstimo consignado, a promovente ofertara e anuíra os descontos na 
própria conta bancária onde percebe a referida verba alimentar.

Desta feita, restando consagrada na ordem jurídica a vedação ao 
comportamento  contraditório  da  parte,  os  tribunais  vêm  admitindo,  inclusive,  a 
relativização  da  impenhorabilidade  de  bens  e  direitos,  quando  ofertados 
espontaneamente como garantia de dívidas. Nessa esteira, frisem-se as ementas:

“Admitir  a  alegação  de  impenhorabilidade  desse  bem 
caracterizaria  verdadeiro  venire  contra  factum  proprium, 
corolário  da  boa-fé  objetiva,  que  obsta,  assim,  o  agir 
contraditório  da  primeira  Agravada,  que  visa  agora  ser 
privilegiada a despeito de sua conduta anterior”.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS 



À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
RURAL FIXO - SÚMULA 233 DO STJ - NÃO APLICAÇÃO 
-EMPRÉSTIMO  COM  DISPONIBILIZAÇÃO 
PRÉDETERMINADA  DE  CRÉDITO  FIXO  -  TÍTULO 
EXECUTIVO -REQUISITOS DO ART. ART. 585, II, E 586 DO 
CPC PREENCHIDOS - PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL 
-  ART.  649,  VIII  DO  CPC  E  ART.  5º  XXVI  DA  CF- 
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE 
PROVA  E  PEDIDO  DE  JULGAMENTO  ANTECIPADO  - 
BEM  OFERECIDO  À  PENHORA  PELO  PRÓPRIO 
EXECUTADO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - 
VEDAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A execução deve 
se  lastrear  em  título  executivo  que  contenha  os  requisitos 
previstos  no  art.  586  do  CPC.  -  O  contrato  de  crédito  fixo 
assinado  por  duas  testemunhas  possui  força  executiva  nos 
termos  do  art.  585,  II,  do  CPC,  e  difere-se  do  contrato  de 
abertura  de  crédito  em  contra  corrente,  não  sendo  a  ele 
aplicado os termos da Súmula 233 do STJ. - Ausente prova de 
que  o  imóvel  penhorado  seja  explorado  mediante  trabalho 
pessoal do proprietário e da sua família, a teor do art. 5º, XXVI 
da  CF  e  art.  649,  VIII,  do  CPC,  ônus  que  incumbe  ao 
executado/embargante,  que por sua vez pediu o julgamento 
antecipado,  não  há  falar  em  impenhorabilidade.  -  O 
ordenamento jurídico não tutela a atuação contraditória das 
partes por implicar em venire contra factum proprium. - Se o 
próprio  executado  oferece  imóvel  a  penhora,  não  pode, 
adiante, alegar sua impenhorabilidade. -Recurso não provido. 
(TJMG,  10621080210274001,  Rel.  Márcia  De  Paoli  Balbino, 
26/09/2013, 17ª CC, 04/10/2013).

Ademais,  tenho  que  não  merece  acolhida,  sequer,  o  pleito 
vestibular  no  que  pertine  à  alçada  dos  descontos  mensais  procedidos  na  conta 
bancária  da  demandante,  tendo  em  vista  que  os  mesmos  se  revelam  inferiores, 
inclusive,  ao limite de 30% (trinta por cento) das receitas  alimentares da litigante 
conforme estabelece a recente e abalizada Jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Em  razão  de  todo  o  exposto,  nego  provimento  à  apelação, 
mantendo incólumes todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 



do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  negar provimento ao apelo,  nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


