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APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPOSTO 
BLOQUEIO  DA  RESERVA  DA  MARGEM  CONSIGNÁVEL. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO BLOQUEIO E DO 
SUPOSTO ATO ILÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 
DA  AUTORA.  CPC,  ART.  373,  I,  DO  NOVO  CPC. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não tendo a autora se desincumbido de demonstrar que o bloqueio 
da reserva de margem consignável partiu do réu, a pretensão de 
liberação e de recebimento de indenização por danos morais deve 
ser afastada, em razão da não observância do art. 373, I, do CPC. 
Desprovimento do recurso.

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 recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 108.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  de  obrigação  de  fazer  cumulada  com 
indenização por danos morais proposta por  Olívia de Sousa Nunes em desfavor de Banco 
BMG S.A.

Na  decisão,  o  magistrado  entendeu  que  incabível  a  liberação  da 
margem consignável, uma vez que a autora possui inúmeros empréstimos que ainda não 
foram quitados, de modo que a manutenção do bloqueio se faz em proteção da própria 



autora. Ademais, registrou que a promovente não logrou demonstrar que foi o réu quem 
efetuou o bloqueio da margem consignável, bem assim que restou impedida de contrair 
novos  empréstimos.  Por  fim,  anotou a  ausência  de  responsabilidade civil,  haja  vista  a 
inexistência do ilícito.

Inconformada, recorre a autora aduzindo que “o simples fato de ter 
alguns empréstimos não enseja ao apelado de bloquear a sua margem consignável”. 
Defende  que  ao  bloquear  sua  reserva  da  margem  consignável  (RMC),  a  instituição 
bancária pretende monopolizar a concessão do crédito, uma vez que impede a busca de 
empréstimos em outros bancos.

Garante,  de outro lado,  a  existência  de lesão  de ordem moral,  na 
media  em  que  o  ato  teria  ultrapassado  a  esfera  do  mero  aborrecimento,  “gerando 
sentimentos  de  frustração  à  legítima expectativa  do  apelante  em firmar  contrato  de 
empréstimo”.  Ao final,  pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e 
julgar procedentes os pedidos, liberando a reserva de margem consignável e condenando 
a parte recorrida a pagar indenização pelos danos morais experimentados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

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. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Conforme revelam os autos, a autora ajuizou a demanda objetivando 
liberar a reserva de margem consignável em seu contracheque, supostamente bloqueada 
por  iniciativa  da  recorrida,  bem como ser  indenizada  pelos  danos  morais  que  diz  ter 
sofrido em decorrência do ato.

Examinando detidamente a prova dos autos, tal como bem registrou 
o magistrado, não restou demonstrado pela autora que quem teria bloqueado a reserva de 
margem consignável tenha sido o recorrido. As informações constantes nos extratos do 
INSS  não  revelam  quem  procedeu  a  restrição,  se  fora  o  recorrido  ou  o  próprio  ente 
pagador, para proteger e garantir a percepção mínima do salário.

A solução do litígio passa, pois, pela teoria da distribuição do ônus 
da prova, insculpida no art. 373, I e II, do novo CPC, que repetiu a regra do antigo diploma 
processual, que estabelece competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de 
seu direito, e ao réu, o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo 
do direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 



dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 
alegados e  do qual  depende a existência  do direito  subjetivo que pretende resguardar 
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 
provado é o mesmo que fato inexistente.

No  caso,  reitere-se  que  a  autora  não  se  desincumbiu  dos  fatos 
constitutivos  do  direito  pretendido,  notadamente  do  suposto  ilícito  praticado  pelo 
recorrido, o que importa no afastamento de ambas as pretensões – desbloqueio da reserva 
da margem consignável e indenização por danos morais.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso, 
mantendo a sentença integralmente. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator.

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

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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