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ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0020994-42.2011.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles.
APELANTE: Banco Bonsucesso S.A.
ADVOGADO: Lourenço Gomes Gadelha Moura.
APELADO: Maria do Socorro Figueiredo Mangueira.
ADVOGADO: Noêmia Ivana Mangueira de Figueiredo.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA.  DE  INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.  CARTÃO  DE  CRÉDITO  CONSIGNADO. 
UTILIZAÇÃO  DE  SAQUE  DISPONIBILIZADO  PELO  CARTÃO.  VALOR 
UTILIZADO  QUE  INTEGROU  O  SALDO  DEVEDOR  DO  CARTÃO. 
PAGAMENTO APENAS DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO.  RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO 
COMPROVAÇÃO  DA  ALEGAÇÃO  DA   APELADA  DE  QUE  O  VALOR 
SACADO  CORRESPONDIA  A  UM  EMPRESTIMO  COM  PRAZO 
DETERMINADO.  LEGALIDADE  DA  DÍVIDA.  INEXISTÊNCIA  DE  DANO 
MORAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

O procedimento do banco de cobrar encargos sobre os valores excedentes aos que 
eram descontados na folha de pagamento da Apelada não se demonstra abusivo ou 
ilegal, mormente quando esta não colacionou aos autos prova da quitação integral da 
dívida.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação nº 
0020994-42.2011.815.0011, em que figuram como partes Maria  do  Socorro 
Figueiredo Mangueira e Banco Bonsucesso S.A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara Especializada  Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
acompanhando o Relator, conhecer do Recurso e dar-lhe provimento para 
reformar a Sentença, julgando improcedente os pedidos.

VOTO.

O Banco Bonsucesso interpôs Apelação contra a Sentença, f. 113/119, 
prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da 
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face dele ajuizada 
por  Maria do Socorro Figueiredo Mangueira, que julgou procedente o pedido, 
condenando-o ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 
6.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, 
a partir da fixação, confirmando a tutela antecipada que determinou a suspensão dos 
descontos no salário da Autora referentes ao contrato objeto do litígio, declarando a 
dívida inexistente quanto as consignações posteriores ao mês de setembro de 2011, 



fixando honorários no percentual de 20% do valor da condenação.

Em suas razões, f. 122/138, alegou que não há que se falar em indução a erro 
ou vício do contrato como pretende a Apelada, porquanto as cláusulas contratuais 
são claras e foram aceitas por ela ao assinar o contrato, e que os contratos de adesão 
são permitidos em lei, inexistindo qualquer nulidade.

Afirmou  que  não  praticou  ato  ilícito  que  ensejasse  constrangimentos 
suficientes  a  caracterizar  indenização  a  título  de  danos  morais,  não  existindo  a 
comprovação  de   qualquer  conduta  irregular,  ocorrendo  apenas  a  execução  do 
contrato de cartão de crédito adquirido pela Apelada. 

Sustentou que o valor da indenização fixada a título danos morais foi elevado 
e contrariou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, prequestionando o 
art. 5º, inciso V e X, da Constituição Federal. 

 
Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os 

pedidos julgados improcedentes.
 
Sem Contrarrazões, conforme Certidão de f. 145.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A Apelada alegou que firmou com o Apelante contrato de empréstimo 
consignado no valor de R$ 2.578,52, que seria pago em quinze parcelas iguais e 
sucessivas no valor de R$ 151,58, no período de junho de 2010 a setembro de 2011, 
e que após esse período as parcelas continuaram sendo descontadas de seu 
contracheque.

Afirmou que buscando a instituição bancária obteve a informação de que o 
empréstimo teria prazo final indeterminado, o que seria ilegal e contrário as normas 
do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pleiteou a suspensão dos 
descontos em seu contracheque, a declaração de inexistência da dívida após 
setembro de 2011 e indenização pelos danos morais suportados.

Entretanto, a Apelada não comprovou que o empréstimo ocorreu da forma 
por ela alegada, colacionando aos autos tão somente o comprovante do depósito 
realizado em sua conta no valor referente ao do suposto empréstimo, conforme 
documentos de f. 22/23, e cópias de documentos expedidos pelo Apelado, que 
comprovam, inclusive, que a dívida corresponde a uma espécie de saque realizado 
no cartão de crédito, documento de f. 33/34, mormente consoante as informações 
que se extraem das faturas de f. 35/37.   

Dos documentos colacionados aos autos conclui-se que o contrato objeto do 
litigio corresponde a um contrato de cartão de crédito consignado, que reserva parte 



da margem consignável do servidor e desconta o valor minimo da fatura em seu 
contracheque, disponibilizando ao usuário a realização de uma espécie de saque, que 
se utilizado integrará o saldo devedor do cartão, sendo esta a operação realizada pela 
Apelada/Autora.

De acordo com as mencionadas faturas do cartão de crédito, apenas o valor 
mínimo da fatura vinha sendo pago mediante desconto em folha de pagamento, 
tendo sido o débito adimplido somente através dos descontos em folha referente a 
Reserva de Margem Consignável, que não ultrapassa o valor máximo de 10% sobre 
o valor total dos proventos, que, no caso da Apelada, é de R$ 151,58, conforme 
documento de f. 66, quantia que não alcançou a integralidade da divida decorrente 
do saque/empréstimo realizado no cartão de crédito.

Dessa forma, o procedimento do banco de cobrar encargos sobre os valores 
excedentes aos que eram descontados na folha de pagamento da Apelada não se 
demonstra abusivo ou ilegal, mormente quando esta não colacionou aos autos prova 
da quitação integral da dívida, pelo que demonstra-se legal os descontos realizados 
em seu contracheque.

Quanto ao prequestionamento da matéria, deixo consignado que o Julgador 
não está obrigado a se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais 
invocadas pela parte, cabendo-lhe lançar decisão fundamentada, julgando a lide e 
prestando a tutela jurisdicional requerida.

Entretanto, para evitar a oposição de embargos declaratórios apenas para este 
fim, dou por prequestionados os dispositivos legais invocado pelo Apelante, 
declarando inexistir nesta decisão qualquer violação a tais regras.

Posto isso, conhecido o Recurso, dou-lhe provimento, para reformar a 
sentença, julgando improcedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial, 
observando-se o disposto no art. 12 da lei 1.060/50.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


