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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENDER 
OS  DESCONTOS  NO  CONTRACHEQUE  DO  AUTOR. 
AGRAVANTE  QUE  CONFIRMA  A  EXISTÊNCIA  DE 
DÍVIDA PERANTE O BANCO CRUZEIRO DO SUL E O 
PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. INEXISTÊNCIA DE 
PEDIDO  DE  CONSIGNAÇÃO  DA  PARCELA 
INCONTROVERSA.  SUCESSÃO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  PELO  BANCO  PANAMERICANO. 
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÉBITOS PELO 
ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS/PROVAS 
DA  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA.  ART.  557, 
“CAPUT”, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

- Na petição inicial, o Autor não pede a consignação em 
juízo  do  valor  incontroverso,  simplesmente  questiona  a 
capitalização dos juros e requer danos morais. Assim, sem 
saber,  em uma análise inicial  da  demanda,  se  os juros 
cobrados são ou não abusivos, até porque o Agravante 
não anexou o contrato ao recurso, e sem o depósito ou 
caução da parte incontroversa, não vislumbro razões para 
reformar a decisão e suspender os descontos. Caberá ao 
Autor,  no  curso  da  demanda,  provar  a  ilegalidade  da 
cobrança. 
-  A mera  alegação  de  que  não  firmou  contrato  com  o 
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Banco Panamericano não beneficia o Recorrente. É 
que,  via  de  regra,  a  sucessão  de  uma  instituição 
financeira  por  outra,  no  caso  em  tela,  do  Banco 
Cruzeiro do Sul  pelo Banco Panamericano, implica 
na  cessão  de  direitos  e  obrigações  e, 
conseqüentemente, na administração do ativo e do 
passivo,  do  seu  pessoal  e  dos  bens  móveis  e 
imóveis. Logo, com razão afirmou o magistrado que 
“com a aquisição da carteira de clientes do cartão de 
crédito, o adquirente passa a ser responsável pelos 
créditos  e  débitos  existentes  na  dita  carteira,  não 
havendo,  a priori,  qualquer ilegalidade na cobrança 
dos débitos existentes.” Portanto, inaplicável ao caso 
em  tela  o  art.39  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo  interposto  por  Roberto  Carlos  da Silva  contra decisão proferida 

pelo Juízo da  4ª Vara da Comarca de Bayeux (fls. 41/42) que, nos autos da 

Ação da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de liminar formulado 

no intuito de ser determinada a suspensão dos descontos no contracheque do 

Autor e a proibição de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais,  explica que era cliente do Banco 

Cruzeiro do Sul, tendo sido informado, em setembro de 2013, que o banco foi  

vendido ao Panamericano.

Alegou que pagava,  há anos,  sem mais  utilizar  o  cartão de 

crédito, o valor mínimo em seu contracheque ao Banco Cruzeiro do Sul, mas 

nunca  contratou  qualquer  serviço  com  o  primeiro  Agravado,  que  está 

descontando em seu contracheque a quantia mensal de R$ 228,84 (duzentos e 

vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Argumenta que o art.39 do Código de Defesa do Consumidor 

prescreve que “é vedado enviar ou fornecer ao consumidor, sem solicitação 
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prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço”.

Ao final,  requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que seja reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu seu pedido.

O  recurso  veio  instruído  com a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.41/42),  da  prova  da  intimação  (fl.  46)  e  da  procuração  outorgada  ao 

advogado  do  Agravante  (fl.27)  e  dos  Agravados  (fls.43/45,  além de  outros 

documentos que entendeu pertinentes.

É o relatório. 

DECIDO.

Exsurge dos autos que o Agravante pretende que seja 

determinada a  suspensão dos descontos no seu contracheque, bem como, 

que a instituição financeira seja proibida de inscrever seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito. 

Não vislumbro demonstrado o fumus boni juris e o periculum in  

mora alegado pelo Recorrente. 

O Autor, ora Agravante, não nega que contraiu débitos perante 

o Banco Cruzeiro do Sul. 

Em sua petição inicial, alega que o banco tem má-fé porque 

informa ao consumidor,  na  cláusula  8 do  contrato,  que deve pagar  o  valor 

mínimo previsto na fatura mensal, pagando valor superior apenas se desejar e 

omite as consequências dessa falta de pagamento do valor restante.

Ora,  se  o  consumidor  tivesse  observado  atentamente  seu 

contrato, certamente teria visto que os contratos bancários dão ao consumidor 

a  opção  de  pagar  o  valor  mínimo  da  fatura  e  descrevem  os  encargos 
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decorrentes do pagamento a menor. Logo, o banco não impõe o pagamento 

mínimo como um dever do cliente, mas como faculdade.

Na petição inicial, o Autor não pede a consignação em juízo do 

valor incontroverso, simplesmente questiona a capitalização dos juros e requer 

danos morais.

Assim, sem saber, em uma análise inicial da demanda, se os 

juros cobrados são ou não abusivos, até porque o Agravante não anexou o 

contrato ao recurso, e sem o depósito ou caução da parte incontroversa, não 

vislumbro razões para reformar a decisão e suspender os descontos. Caberá 

ao Autor, no curso da demanda, provar a ilegalidade da cobrança.

A mera  alegação de que não firmou contrato  com o Banco 

Panamericano não beneficia o Recorrente. É que, via de regra, a sucessão de 

uma instituição financeira por outra, no caso em tela, do Banco Cruzeiro do Sul 

pelo  Banco  Panamericano,  implica  na  cessão  de  direitos  e  obrigações  e, 

conseqüentemente, na administração do ativo e do passivo, do seu pessoal e 

dos bens móveis e imóveis. Logo, com razão afirmou o magistrado que “com a 

aquisição da carteira de clientes do cartão de crédito, o adquirente passa a ser 

responsável pelos créditos e débitos existentes na dita carteira, não havendo, a 

priori, qualquer ilegalidade na cobrança dos débitos existentes.”

Portanto, inaplicável ao caso em tela o art.39 do Código de 

Defesa do Consumidor .

Por fim, insta lembrar que o consumidor não terá seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito porque a instituição financeira está 

recebendo os valores por meio de desconto no contracheque do Agravante. 

Diante do exposto, com base no art.557, “caput”, do CPC, nego 

seguimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus 

termos.
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P.I.

João Pessoa,        de junho de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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