
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2004556-32.2014.815.0000               
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE : Maria Oletriz de Lima Filgueira
                             (Adv. Daniel Brunno de Melo e Sousa)
AGRAVADA   :  Banco do Brasil S. A (Adv. Louise Rainer Pereira Gionédis e Maria 
Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  DÉBITO  EM  CONTA 
CORRENTE.  ALTERAÇÃO  PRETENDIDA  PARA  BOLETO 
BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PACTA  SUNT 
SERVANDA.  OBRIGAÇÃO  DE  MANTER  SALDO 
SUFICIENTE PARA ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRAÍDAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Quando  o  devedor/cliente  opta  pelo  pagamento  das 
prestações  decorrentes  de  mútuo  bancário  pelo  sistema  de 
débito  em  conta,  deve  manter  saldo  em  conta  corrente 
suficiente para pagar os valores da prestação.

-  No que diz respeito à revisão das cláusulas contratuais,  a 
legislação consumerista permite a relativização do princípio 
do  pacta  sunt  servanda.  Contudo,  a  abusividade,  no  caso 
concreto,  deve  estar  demonstrada,  a  fim  de  que  não  cause 
inversão tumultuária.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 158.



RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, em sede de ação revisional de contrato cumulado c/c 
repetição de indébito.

Na decisão, o magistrado, não vislumbrando verossimilhança 
nas  alegações  da  promovente,  ora  agravante,  nem  tampouco  a  existência  de 
periculum in mora, uma vez que, em sendo procedente a demanda, o Banco possui 
lastro  financeiro  para  devolver,  até  eventualmente  em dobro,  os  valores  pagos  a 
maior,  e  que,  “se  a  parte  autora  contratou o valor  das  parcelas,  supõe-se que se 
preparou financeiramente para arcar com os pagamentos respectivos”, indeferiu a 
antecipação  da  tutela,  devendo  permanecer  a  cobrança  das  parcelas  conforme 
pactuado entre as partes, ou seja, no valor integral da parcela e mediante pagamento 
por débito em conta.

Inconformada, recorre a demandante, argumentando dever ser 
reformada a decisão no tocante ao indeferimento do pedido de expedição de boletos 
para  pagamento  dos  valores  que  foram  celebrados  no  contrato,  tendo  em  vista 
encontrar-se impossibilitada de cumprir com a obrigação contratada em razão de o 
banco ter encerrado a conta bancária na qual ocorria o débito em conta das parcelas.

Sustenta estar com as prestações do empréstimo em atraso em 
razão de ter deixado de pagar um mês, no qual estava com saldo devedor no Cheque 
Especial, e que, quando realizou o depósito do valor contratado, o banco demandado 
utilizou o valor para cobrir os débitos relativos ao Cheque Especial, sem informá-la a 
respeito.

Assevera que, somente após um mês, foi comunicada de que 
sua  conta  na  Agência  Estilo  havia  sido  encerrada  e  que  seria  transferida  para  a 
Agência  Epitácio  Pessoa,  a  qual,  ao  ser  por  ela  procurada,  nada  informou sob o 
fundamento de que, como o contrato de empréstimo havia sido celebrado em outra 
agência, a atendente não teria acesso aos respectivos dados.

Em razão disso, pugna seja concedida a liminar,  a fim de se 
determinar ao Banco agravado a expedição de boletos para pagamento dos valores 
pactuados, cuja parcela mensal corresponde a R$ 7.476,84 (sete mil, quatrocentos e 
setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), ou que seja determinada a abertura 
de conta judicial, para que a recorrente realize os depósitos mensais, e, ao final, o 
provimento do recurso, confirmando-se a liminar.

O pedido liminar restou indeferido (fls. 113/116).



Contrarrazões às fls. 122/129, pugnando pelo desprovimento do 
recurso.

Informações do Juízo a quo às fls. 149/150.

A douta  Procuradoria-Geral  da  Justiça  absteve-se  de  opinar 
quanto ao mérito (fls. 153/154).

É o relatório. 

VOTO.

Consoante  relatado,  a  parte  agravante  promoveu  ação 
revisional de contrato em desfavor do banco agravado objetivando fosse permitida a 
consignação em Juízo do valor que entende devido, ou, ainda, a expedição de boleto 
para pagamento do valor contratado. 

Compulsando-se os autos, entendo ter a Magistrada agido com 
acerto ao indeferir o pleito de consignação judicial das parcelas objeto do contrato ou 
mesmo a expedição de boletos para pagamentos,  uma vez que,  de acordo com o 
contrato firmado entre as partes, cuja Cláusula Quinta assim dispõe, a amortização 
será efetuada mediante débito na conta-corrente mantida pela devedora, in verbis:

“QUINTA  –  Da  Amortização  –  O  pagamento  do  valor  do 
empréstimo e  dos  respectivos  encargos  financeiros  será  efetuado 
por  meio  de  débito  na  conta  corrente  mantida  pelo  (a,  s,  as) 
DEVEDOR  (A,  ES,  AS)  junto  ao  CREDOR,  indicada  no  item 
“CONTA  CORRENTE  VINCULADA  AO  PRESENTE 
EMPRÉSTIMO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS E DÉBITO DE 
PRESTAÇÕES  MENSAIS,  do  Quadro  Resumo,  que  ocorrerá  no 
primeiro momento do dia do débito autorizado para a  operação, 
tornando  assim  os  respectivos  valores  indisponíveis  na  conta 
corrente,  ou consignado em folha  de pagamento,  na hipótese de 
existência  de  convênio  com  o  órgão  ou  fonte  pagadora,  em 
prestações periódicas e sucessivas, em que o valor de cada prestação 
ou pagamento é composto por duas parcelas distintas: uma de juros 
e  outra  de  capital,  esta  chamada  amortização,  admitindo-se,  de 
acordo  com  a  política  de  crédito  do  CREDOR,  o  pagamento 
antecipado, parcial ou total, das prestações pactuadas.” (grifou-se).

Dispõem, ainda, os parágrafos Segundo e Terceiro da Cláusula 
Oitava do contrato objeto da ação que:

“Parágrafo Segundo – O (A,  s,  As)  DEVEDOR (A,  ES,  AS) 
obriga (m) – se a manter na conta corrente indicada no item 
“CONTA  CORRENTE  VINCULADA  AO  PRESENTE 



EMPRÉSTIMO  PARA  LIBERAÇÃO  DE  RECURSOS  E 
DÉBITO  DAS  PRESTAÇÕES  MENSAIS”  do  Quadro 
Resumo, saldo suficiente para o débito do valor dos encargos 
do  presente  empréstimo.  Em  caso  de  ausência  de  saldo 
suficiente para o pagamento integral da prestação, o débito 
dar-se-á  na  seguinte  ordem  de  preferência:  encargos 
adicionais  (juros),  encargos  básicos  (correção  monetária)  e 
principal.

“Parágrafo Terceiro – Serão igualmente debitados me conta 
corrente do (a, s, as) DEVEDOR (A, ES, AS) os encargos pelo 
atraso  de  pagamento  das  prestações  e  quaisquer  outros 
encargos  decorrente  do  recebimento  das  prestações  e  seus 
acessórios com impontualidade.

Segundo redação dos parágrafos acima que trata  da forma e 
local  de  pagamento,  há  previsão  da  obrigação  da  devedora  ser  mantido  saldo 
suficiente para a quitação da parcela, sendo que, em seguida, dispõe que no caso de 
ausência de recursos, a devedora será considerado em mora para todos os efeitos 
legais e contratuais.

Cumpre salientar que quando o cliente opta pelo pagamento 
das prestações do mútuo bancário pelo sistema de débito em conta,  deve manter 
saldo em conta corrente suficiente para pagar os valores da prestação. 

Como  é  sabido,  em  negócios  em  que  há  débito  em  conta 
corrente  ou  consignação  de  valores  em  folha  de  pagamentos,  ordinariamente,  as 
taxas  de  juros  são  inferiores  às  demais,  haja  vista  a  redução  significativa  de 
inadimplência do contratante.

Logo, em se possibilitando a alteração na forma de pagamento, 
o  banco  seria  penalizado  duplamente,  haja  vista  que,  além  de  não  dispor 
imediatamente do valor pago pelo devedor, ainda teria que experimentar o prejuízo 
decorrente do pagamento de juros mais baixos, contratados em virtude do débito 
automático em conta corrente.

Prevalecendo,  como  de  fato  tem  prevalecido,  a  tese  de  que 
somente  o  depósito  integral  das  parcelas  inibe  a  mora,  não  haveria  qualquer 
diferença entre consignar as parcelas em Juízo ou permitir o débito em conta, já que, 
de  uma  forma  ou  de  outra,  a  parte  teria  a  obrigação  de  pagar  aquilo  que  foi 
contratado.

Em um exame da questão discutida nos autos, a despeito das 
alegações e intercorrências que acometeram a recorrente, não houve culpa ou erro 
por parte do credor, eis que não era previsto, contratualmente, a emissão de boletos 
para pagamento, mas sim o débito em conta corrente.  



Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

0053388-34.2005.8.19.0001  –  APELACAO  DES.  PEDRO  FREIRE 
RAGUENET -  Julgamento:  19/01/2011 -  SEXTA CAMARA CIVEL 
Cível. Consumidor. Financiamento de veículos mediante desconto 
em conta-movimento. Saques posteriores, pelo autor, a descoberto. 
Pagamento,  pelo  banco,  do  empréstimo  de  cheque  especial. 
Cessação, por ausência de recursos, dos pagamentos de compra do 
veículo.  Pretensão de responsabilização do banco.  Improcedência 
do  pedido.  Apelação.Se  o  autor  demonstra  descontrole  em  suas 
finanças, com utilização do sistema bancário local, deve arcar com 
os  ônus  de  sua  conduta.  Obrigação  do  mesmo  de  manter,  em 
depósitos  bancários,  numerário  suficiente  para  adimplemento de 
todas as obrigações contraídas anteriormente.  Conduta do banco, 
quanto à satisfação dos juros dos empréstimos do cheque especial 
que se revela como adequada aos termos do artigo 354 do atual Cod. 
Civil. Amortização dos juros que precede à do capital. Inexistência 
de conduta ilícita por parte do estabelecimento bancário. Sentença 
que se prestigia. Desprovimento do apelo. 

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONTRATO 
DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -  PRETENSÃO  À 
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRATA DA 
FORMA  DE  PAGAMENTO  DAS  PRESTAÇÕES  PACTUADAS  - 
AUTOR  QUE,  DIANTE  DE  ALEGADA  DIFICULDADE 
FINANCEIRA, REQUER A EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS 
AO  INVÉS  DO  DESCONTO  EM  CONTA-CORRENTE  - 
ALEGAÇÃO DE QUE JÁ ULTRAPASSOU O LIMITE DO CHEQUE 
ESPECIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELO DO RÉU. 
AUTOR  QUE,  POR  DESCONTROLE  FINANCEIRO,  NÃO 
REALIZAR OS PAGAMENTOS DEVIDOS, DEVE ARCAR COM 
OS  ÔNUS  DE  SUA  CONDUTA  OBRIGAÇÃO  DE  MANTER 
SALDO  SUFICIENTE  PARA  ADIMPLEMENTO  DAS 
OBRIGAÇÕES  CONTRAÍDAS  -  PRINCÍPIO  DA  BOA-FÉ  NA 
EXECUÇÃO  DO  CONTRATO  -  APELADO  QUE  NÃO  SE 
DESINCUMBIU  DE  DEMONSTRAR  A  EXISTÊNCIA  DE 
CLÁUSULAS  ABUSIVAS  NO  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO,  NEM  MESMO  FATO  SUPERVENIENTE  À 
CELEBRAÇÃO  CLÁUSULA  QUE  NÃO  SE  MOSTRA 
EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A JUSTIFICAR A REVISÃO DO 
CONTRATO  -  FORMA  DE  PAGAMENTO  QUE  TEM 
INFLUÊNCIA  DIRETA  NAS  TAXAS  MERCADOLÓGICAS  DE 
REMUNERAÇÃO  DO  DINHEIRO  -  JUROS  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  1.  Trata-se  de  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c 
consignação  em  pagamento,  movida  pelo  apelado  em  face  da 
apelante,  alegando,  em  síntese,  que  celebrou  com  o  banco 
recorrente  contrato  de  financiamento  de  veículo,  devendo  ser 



descontado mensalmente o valor de R$627,68 diretamente de sua 
conta bancária. 2. Sustenta que, devido a dificuldades financeiras, 
passou  a  se  utilizar  do  limite  do  cheque  especial,  chegando  a 
ultrapassá-lo, inviabilizando assim, qualquer efetivação de débito 
em sua conta corrente, por insuficiência de saldo e necessidade de 
quitação do cheque especial. Requer que o pagamento passe a ser 
feito por boleto bancário. 3. Apelo do réu. Sentença vergastada que, 
julgou PROCEDENTE o pedido, declarando cumprida a obrigação 
do autor em relação aos depósitos acostados aos autos. Condenou o 
réu ao fornecimento dos boletos bancários,  a  fim de que a parte 
autora efetue o pagamento das demais parcelas por este meio.  4. 
Consumidor.  A relação entabulada entre as partes ostenta caráter 
consumerista, pois o autor, ora apelado, é o destinatário final dos 
serviços prestados pelo banco recorrente, nos termos do art. 2º do 
Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, e este, na qualidade 
de prestador de serviços, enquadra-se na definição inserta no art. 3º 
do mesmo diploma legal. Nesse sentido também a súmula nº 297 do 
STJ que preceitua: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 
às instituições financeiras." 5. Em que pese a alegação do autor de 
que o banco apelante nem sequer forneceu cópia do contrato de 
financiamento,  a  celebração  do  referido  contrato  é  incontroverso 
nos autos,  já  que tal  fato não é negado pelo réu.  Inquestionável 
também que foi acordada, como forma de pagamento, a realização 
de  descontos  mensais  diretamente  na  conta  bancária  do 
consumidor, conforme narrativa do próprio autor em sua inicial. 6. 
As  cláusulas  contratuais  podem  ser  revistas,  comprovada  sua 
abusividade, em caso de onerosidade excessiva para o consumidor. 
Nesse sentido o dispõe o art. 6º do Código de defesa do consumidor. 
Autor  que  não  se  desincumbiu  de  demonstrar  a  existência  de 
cláusulas abusivas no Contrato de Financiamento, nem mesmo fato 
superveniente  à  celebração  que  as  tornassem  excessivamente 
onerosas, limitando-se apenas a requerer o pagamento por meio de 
boleto  bancário.  7.  Ressalta-se  que  o  autor  não  discute  os  juros 
cobrados, o valor do empréstimo ou o número da parcelas. Pretende 
tão  somente  a  alteração  da  forma  de  pagamento.  8.  Descontos 
efetuados em conta corrente,  não se confundindo esta com conta 
salário,  de natureza alimentar,  sendo certo  que as taxas  de juros 
pactuados  levam  em  consideração  esta  forma  de  pagamento, 
contanto  o  financiamento  com  desconto  em  conta  corrente  com 
melhores condições, diante da maior garantia que representa para o 
banco  credor.  9.  Saliente-se,  ainda,  que  a  boa-fé  objetiva  deve 
permear toda a relação jurídica, impondo deveres aos contratantes. 
Nessa  linha,  a  boa-fé  deve  ser  entendida  como  a  conduta  dos 
contratantes fundada na honestidade, na lealdade e na confiança 
recíproca,  integrando  todas  as  fases  do  contrato.  10.  Não  se 
vislumbra, portanto, a ocorrência de falha na prestação do serviço, 
na medida em que a situação narrada na inicial foi desencadeada 
pelo próprio autor,  que não administrou de forma escorreita sua 
conta corrente. 11. Reforma da sentença. DOU PROVIMENTO AO 



RECURSO  NA  FORMA  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC, 
REFORMAR  A  SENTENÇA,  JULGANDO  IMPROCEDENTE  O 
PLEITO  AUTORAL,  COM  A  INVERSÃO  DOS  ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA,  OBSERVADA  A  GRATUIDADE  DEFERIDA 
PERANTE O JUÍZO A QUO. (TJ-RJ - APL: 00200235220118190203 RJ 
0020023-52.2011.8.19.0203,  Relator:  DES.  MARCELO  LIMA 
BUHATEM, Data de Julgamento:  09/04/2013,  QUARTA CAMARA 
CIVEL, Data de Publicação: 08/05/2013 17:37)

SFH -  PRESTAÇÕES DE MÚTUO -  FALTA DE PAGAMENTO - 
NÃO  EVIDENCIADA  A  INTENÇÃO  DE  PAGAMENTO  PELA 
MUTUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A RÉ A EMITIR 
BOLETOS MENSAIS - PREVISÃO CONTRATUAL PELO DÉBITO 
EM  CONTA  CORRENTE  -  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  A  parte 
apelante busca a reforma de sentença que julgou improcedente seu 
pedido  de  condenação,  da  CEF,  a  emitir  boletos  mensais  para  a 
cobrança  de  prestações  relativas  a  financiamento  de  imóvel.  2. 
Assinado  o  contrato  em  dezembro  de  2008,  o  primeiro  encargo 
mensal  venceu  em  05.01.2009,  sendo  que,  no  Quadro  D11,  está 
prevista como forma de pagamento, o débito em conta corrente. 3. A 
despeito  das  alegações  e  intercorrências  que  acometeram  a 
recorrente, não houve culpa ou erro por parte da credora, eis que 
não  era  previsto,  contratualmente,  a  emissão  de  boletos  para 
pagamento,  mas  sim  o  débito  em  conta  corrente.  Com  efeito,  a 
autora/devedora deveria ter lido todo o contrato,  no momento da 
assinatura  em  sinal  de  concordância,  atitude  que  ajudaria  a 
esclarecer  e  sanar  dúvidas  e  evitar  os  dissabores  futuros  que  a 
acometeram. 4. A toda evidência,o contrato assinado em dezembro 
de 2008, até o presente momento só teve uma prestação paga, sendo 
que de acordo com a planilha de evolução do financiamento, às fls. 
102/104, o montante da dívida em atraso, em novembro de 2009, era 
de  R$  20.856,47  (vinte  mil  oitocentos  e  cinqüenta  e  seis  reais  e 
quarenta  e  sete  centavos.  Portanto,  o  depósito  oferecido 
judicialmente de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra 
bem inferior  ao montante total  devido,  importando ressaltar  que 
desde  então,  nenhum  outro  depósito  foi  oferecido, 
comprovadamente nestes autos,  a fim de demonstrar a boa fé da 
devedora.  5.  Em se tratando de aquisição de imóvel,  destinado a 
moradia,  ainda  que  aturdida  com  seus  problemas  de  saúde,  em 
algum momento a mutuária deveria ter se questionado acerca dos 
pagamentos  das  prestações  e  demonstrado  o  efetivo  ânimo  no 
cumprimento  do  obrigação  assumida,  não  se  respaldando, 
exclusivamente, na enfermidade que a acometeu e na ausência de 
boletos bancários, como justificativas da falta de pagamento. 5. Em 
nada aproveita a condenação da ré na emissão de boletos bancários, 
o  que  aliás  é  indevido,  considerando  que  não  foi  comprovado 
nenhum vício que maculasse o contrato assumido pelas partes. 6. 
Apelação a que se nega provimento. (TRF-2 - AC: 200951010123193  , 
Relator:  Desembargador  Federal  GUILHERME  CALMON 



NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento:  28/11/2012,  SEXTA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 07/12/2012)

Com efeito, a autora/devedora deveria ter lido todo o contrato, 
no  momento  da  assinatura  em  sinal  de  concordância,  atitude  que  ajudaria  a 
esclarecer e sanar dúvidas e evitar os dissabores futuros que a acometeram.

Ressalte-se,  outrossim,  que  a  agravante  é  advogada,  pessoa 
devidamente instruída,  bem como conhecedora do Código Civil  e  das obrigações 
decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, não podendo alegar, em hipótese 
alguma,  que  no  momento  da  assinatura  da  avença  não  tinha  conhecimentos 
suficientes daquilo que contratara.

Assim,  considerando  essa  característica  do  empréstimo  com 
débito em conta, ou mesmo do empréstimo consignado, creio que a pretensão de 
consignação em juízo resta demasiadamente prejudicial ao banco, ao passo que para 
o  consumidor,  nenhuma vantagem traria,  de  forma  que  não  enxergo  razão  para 
autorizá-la.

Diante  de  tais  considerações,  voto  pelo  desprovimento  do 
recurso. É como voto. 

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 
João Alves da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão 
(Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e 
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


