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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024542-41.2012.815.0011.
ORIGEM: 6.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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ADVOGADO: Charles Félix Layne (OAB/PB 10.073). 
APELADO: Banco do Brasil S.A. 
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EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C  RESTITUIÇÃO.
EMPRÉSTIMOS  BANCÁRIOS  DESCONTADOS  EM  CONTA  CORRENTE.
DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS PROVENTOS.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  DE  LIMITAÇÃO  DE  TODOS  OS  EMPRÉSTIMOS  BANCÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DESCONTADOS  ALÉM  DO
PERCENTUAL  DE  LIMITAÇÃO.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELA
AUTORA. DESCONTO  DE PRESTAÇÕES  DE EMPRÉSTIMOS  EM  CONTA
CORRENTE. TOTAL DAS PARCELAS EM VALOR SUPERIOR DA MARGEM
DOS  30%.   ATO  ILÍCITO  NÃO  COMPROVADO.  DANOS  MORAIS  NÃO
CARACTERIZADOS.  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES
DESCONTADOS.  MÁ-FÉ  NÃO  COMPROVADA.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.

1. Se o consumidor contrai mais empréstimos que a margem consignável de seu
benefício,  inexiste  ilicitude  na  conduta  do  Banco  ao  realizar  os  descontos  das
parcelas  em conta  corrente  para  adimplemento  dos  contratos  bancários,  restando
afastada a configuração do dano moral. 

2.  Havendo  o  consumidor  livremente  pactuado  empréstimo  bancário  em  conta
corrente  acima  do  limite  legal  consignável  beneficiando-se  dessas  transações,  é
indevida a restituição dos valores já pagos que excederam aquela limitação, sob pena
de obtenção de vantagem indevida. 

5.  Apelo conhecido e desprovido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0024542-41.2012.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Severina
Zilda Guimarães Azevedo e como Apelado Banco do Brasil S.A. 

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 conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Severina  Zilda  Guimarães  Azevedo  interpôs Apelação contra a Sentença



proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 178/181, nos
autos de Indenização por Danos Morais c/c Restituição, por ela ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao
Réu, ora Apelado, que proceda à limitação dos descontos referentes aos empréstimos
bancários  descontados  em  seus  contracheques  ao  patamar  de  30%,  e  julgou
improcedentes os pedidos de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por
danos  morais,  e  à  devolução  dos  valores  que  ultrapassaram  aquele  percentual,
condenando  as  Partes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios,  estes  fixados  no  percentual  de  50%  para  cada  litigante,  ressalvada  a
condição da Recorrente de ser beneficiária da justiça gratuita. 

Em suas razões,  f.  193/203, alegou que o Banco Apelado praticou ato ilícito
passivo de reparação civil, porquanto os descontos das parcelas dos empréstimos foram
realizados além do percentual dos 30%, limite estabelecido no Decreto n.º 6.386/2008,
sendo a hipótese de devolução dos valores descontados que excederam tal percentual. 

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que  o  Apelado  seja  condenado  ao
pagamento de indenização por danos morais, e à restituição dos valores descontados que
ultrapassaram aquela porcentagem dos 30%, invertendo-se o ônus da sucumbência. 

Intimado, f. 215, o Apelado não apresentou contrarrazões, Certidão de f. 215v.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes  os
requisitos legais impositivos, nos termos dos arts. 176 e 178, do Código de Processo
Civil. 

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo, e a Apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço. 

Verifica-se que a Autora, ajuizou, inicialmente, Medida Cautelar, processo em
apenso,  objetivando a abstenção de todos os descontos  de  três  empréstimos por ela
contraídos  junto  ao  Banco  Promovido,  cujo  pedido  foi  julgado  improcedente,  ao
fundamento  de  que  o  limitador  dos  30% estabelecido  no  Decreto  n.º  6.386/2008  é
aplicável  somente  nas  hipóteses  em que o  contrato  seja  de  empréstimo consignado,
espécie diversa da contratada pela Autora, que no caso, foi a de empréstimo descontado
sobre seus proventos, conforme se extrai da Sentença de f. 87/88, dos autos apensos. 

Vencida na Cautelar,  ingressou com a presente Ação objetivando a abstenção
apenas dos descontos dos valores que excederam aquele percentual dos 30% sobre os
proventos, e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, e
à devolução dos supostos valores excessivos.

Tais  pedidos,  no  entanto,  foram julgados  parcialmente  procedentes,  havendo
sido reconhecida a ilegalidade dos descontos dos valores que excederam o limite dos
30%, por entender  o Juízo,  que,  embora não seja aplicável  à  espécie o disposto no
Decreto n.º  6.386/2008, por não terem os contratos bancários contraídos pela Autora
natureza consignatória, qualquer desconto acima daquele percentual infringe o princípio
da  dignidade  humana,  julgando  improcedentes  os  pedidos  de  indenização  e  de
devolução dos  valores  descontados  além daquele  percentual,  consoante  se  infere  da
Sentença de f. 178/181, dos presentes autos. 



No  que  diz  respeito  aos  danos  morais,  os  Tribunais  de  Justiça  pátrios 1 já
decidiram que,  embora o valor das parcelas  de empréstimo bancário descontado em
conta corrente ultrapasse o limite da margem consignável dos 30%, não há que falar em
reparação civil.

No caso, independentemente da discussão sobre a questão de que, se o total dos
descontos ultrapassou, ou não, a margem dos 30%, o fato é que a Apelante celebrou três
contratos de empréstimos bancários, cujas parcelas são nos valores individuais de R$
1.064,66, R$ 56,82 e R$ 19,53, f. 117/118, totalizando a cifra dos R$ 1.141,01. 

Ressalte-se que o primeiro empréstimo, que teve a parcela dos R$ 1.064,66, foi

1EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
- LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
ANTERIORMENTE  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DANO  MORAL  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE. 
- Verificando-se que o devedor anuiu com os descontos em sua conta corrente quando da contratação,
é caso de se determinar apenas a redução para o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do
correntista,  não  havendo  de  se  falar  em  restituição  das  quantias  descontadas  anteriormente  ou
indenização a título de dano moral. 
-  Possível  a  compensação  dos  honorários  advocatícios,  ainda  que  a  uma  das  partes  tenha  sido
concedido o benefício da gratuidade judiciária. Inteligência do art. 21 do CPC, da Súmula 306 do STJ
e do REsp n. 963528/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC (TJ/MG,
AC 1.0056.12.012141-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
3/12/2015).  

EMENTA:  JUIZADO  DE  FAZENDA PÚBLICA.  DIREITO  CIVIL.  REVISIONAL DE
CONTRATO  BANCÁRIO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO INSCULPIDA
NO  CÓDIGO  CIVIL.  VALORES  CONSTITUCIONAIS.  OBJETIVO  FUNDAMENTAL  DA
REPÚBLICA.  VERIFICO  ESTAR CORRETA A SENTENÇA QUE  LIMITA OS  DESCONTOS
DAS PARCELAS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 30% DA RENDA BRUTA DA PARTE
AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.  [...]. 2.[…]. 3. […]. 4. Não havendo qualquer demonstração de lesão aos direitos da personalidade
do autor/recorrente, nem comprovada a ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há
que se falar em reparação de dano moral. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os
direitos  de  personalidade  da  parte  autora,  configurando,  somente,  mero  dissabor,  ao  qual  estão
submetidas toda e qualquer pessoa. 5. Tendo em vista tudo que foi explanado, não há que se falar em
dano moral. Isso porque, para que o dano moral fosse caracterizado seria necessária a comprovação
de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de
alterar a paz de espírito e psíquica do Recorrente. Destarte, não se tem aqui hipótese de dano moral de
natureza in re ipsa. 6.     Portanto, no tocante ao dano moral, não se verifica no caso vertente, pois a
situação vivenciada pelo autor não vulnerou atributos de sua personalidade, tampouco gerou situação
constrangedora indenizável, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual. 7. Recurso
conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas e honorários
pelo recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95, estes fixados em R$ 200,00, ficando
suspensa a cobrança em face da gratuidade de justiça deferida em benefício do autor. 9. A súmula de
julgamento  servirá  como  acórdão,  conforme  regra  do  artigo  46  da  Lei  dos  Juizados  Especiais
Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento
Interno das Turmas Recursais (J/DF, AC 07071091920148070016, Rel. ROBSON BARBOSA DE
AZEVEDO,  3ª  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  do  Distrito  Federal,  data  de  julgamento
19/08/2015). 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AUSÊNCIA  DE  MARGEM  CONSIGNÁVEL  -  DESCONTO  EM  CONTA  CORRENTE  -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PREVISÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA -
ART. 19 DA LEI Nº 19.490/2011. 
1 - A prestação de serviço de natureza bancária submete-se às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 



realizado na modalidade de CDC, que foi, inclusive, objeto de renovação, inexistindo,
no entanto,  informações das datas desta e das demais  contratações,  e  até mesmo da
quantidade de vezes que a Apelante, de forma voluntária, renovou, especificamente, o
tal Contrato, restando demonstrado, portanto, que o Apelado agiu no exercício regular
de direito, afastando-se, por consequência, a alegação autoral de configuração do dano
moral.  

 
A devolução da quantia cobrada em excesso tem cabimento apenas nos casos em

que  resta  comprovada  a  má-fé,  consoante  exegese  do  art.  42,  Parágrafo  Único,  do
Código de Defesa do Consumidor, e do art. 940, do Código Civil2.

Considerando  que  a  Recorrente  pactuou,  livremente,  com  o  Apelado  a
celebração de três empréstimos bancários, beneficiando-se dessas transações, porquanto
recebeu todo o numerário que foi emprestado, é indevida a restituição dos valores, já
descontados, que excederam a limitação dos 30%, sob pena de obtenção de vantagem

2  -  Na  hipótese  de  ausência  de  margem consignável,  opera-se  o  alongamento  da  dívida  com a
prorrogação dos prazos das prestações, em conformidade com o art. 19 da Lei nº 19.490/2011. 
3 - Não observada a aludida regra e inexistindo previsão contratual, é incabível que os descontos dos
valores remanescentes recaiam sobre conta corrente da autora. 
4 - A devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada somente tem cabimento nos casos em
que comprovada a má-fé, consoante exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, e do art. 940 do Código Civil (Precedentes). 
5 - Rejeita-se a pretensão de reparação por danos morais se a parte não comprovou que o fato resultou
em abalo moral e se os descontos questionados não foram suficientes para prejudicar o seu sustento e
embaraçar  os  afazeres  do  dia  a  dia.  (TJMG,  AC 1.0647.16.008316-6/001,  Rel.  Des.  Octávio  de
Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/11/0017). 

2 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMPRÉSTIMOS  BANCÁRIOS.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30%.

1. […].
2. Tendo em vista o princípio da boa-fé, sendo a questão controvertida, não há que se falar em

reembolso dos valores subtraídos validamente do devedor.
3.  Recurso  parcialmente  provido  (TJ/DF,  AC  20130110673280,  Rel.  Des.  Mario-Zam

Belmiro, julgado em 3/9/2014).

CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL -  SERVIDOR  PÚBLICO  -  CONTRATO  DE  MÚTUO
BANCÁRIO - ADIMPLEMENTO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE E
EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - BANCO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM  -  REJEIÇÃO  -  CDC  -  APLICAÇÃO  -  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS  -  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  -  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  CAUTELAR  PARA
SUSPENDER  DESCONTOS  EM  CONTA CORRENTE  E  CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA DE
PAGAMENTO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.

1. É legitimado passivamente em ação indenizatória fulcrada em contrato de mútuo o banco
líder do grupo econômico a que pertence a empresa de empréstimo e financiamento que intermedeia a
operação  de  crédito  recebendo  o  valor  das  parcelas  contratadas  através  de  descontos  em  conta
corrente e margem consignável de servidor público, ainda mais quando há expresso reconhecimento
de coligação entre as empresas, sendo também possuidoras do mesmo endereço de suas sedes.

2. Aos contratos de mútuo bancário aplicam-se as disposições previstas na Lei nº 8.078/90,
consoante o regramento hospedado em seu artigo 3º, § 2º.

3. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite descontos em conta corrente e em folha
de pagamento, respeitado o limite legal de 30% (trinta por cento) da margem consignatória, como
forma de adimplemento de mútuo bancário, de modo a justificar indenização por danos materiais e
morais.

4.  A caracterização de  má-fé requer  comprovação de  ato doloso e existência  de prejuízo.
Ausentes tais requisitos, rejeita-se a alegação neste sentido, porquanto o ordenamento jurídico pátrio
confere a todas as pessoas, indistintamente, o direito subjetivo de ação perante o Poder Judiciário,
traduzido  pelo  artigo  5º,  inciso  XXXV,  da  Carta  Republicana  de  1988  (TJ/DF,  AC
20020110069138APC, Rel. J.J. Costa Carvalho,  2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2006). 



indevida, restando, por conseguinte, descaracterizada a má-fé do Banco. 

Posto isso, conhecida a Apelação, 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 24 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador 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


