
APELAÇÃO CÍVEL nº  0021893-69.2013.815.0011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0021893-69.2013.815.0011
RELATOR : Dr. Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE    : Vinícius Cunha Lima
ADVOGADO   : Rafael Augusto Pinto Carvalho – OAB/PB 15.570
01 APELADO    :  Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADO     :  Taylise Catarina Rogério Seixas OAB/PB 182694-A
02 APELADO    :  BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO     :  Marina Bastos da Porciuncula Benghi OAB/PB 32.505-A
03 APELADO    :  Banco do Brasil S/A
ADVOGADO     :  Sérgio Tulio de Barcelos OAB/PB 20.412-A e José Arnaldo 

Janssen Nogueira OAB/PB 20.832-A

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  Cível  –
Ação revisional de contrato para apuração
de débito real,  nulidade de cláusulas con-
tratuais  abusivas,  com  compensação  de
créditos cobrados a maior em dobro e ante-
cipação de tutela – Empréstimos pessoais –
Débitos em conta-corrente salário – Verba
de natureza alimentar – Limitação à 30% –
Observância – Manutenção da sentença –
Desprovimento.

– Os descontos mensais em conta-corrente
salário não podem ultrapassar o equivalen-
te a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
líquidos  (rendimento  bruto  menos  os des-
contos legais) do devedor. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento à apelação cível,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Vinícius Cunha Lima, em face de Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
S/A, BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Banco
do Brasil S/A, inconformado com os termos da sentença de fls. 414/417.v
que, nos autos da presente ação “revisional  de contrato para apuração de
débito real, nulidade de cláusulas contratuais abusivas, com compensação de
créditos  cobrados  a  maior  em  dobro  e  antecipação  de  tutela”,  rejeitou  a
preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na exordial, por entender serem legais os juros remuneratórios, a
capitalização  destes,  o  percentual  de  consignação  em  folha  de  salário
aplicado  pelas  instituições  financeiras,  bem  como  a  cobrança  das  tarifas
TAC,TEC e de avaliação de bem.

Houve embargos de declaração interpostos
pelo  autor  (fls.  419/425),  os  quais  foram  rejeitados  em  sentença  de  fls.
446/446.v.

Nas  razões  da  apelação  cível  (fls.  453/
479), o demandante apresenta um histórico das normas legais que tratam da
consignação em folha de pagamento, para ao final defender a ilegalidade dos
descontos realizados em sua folha salarial. Ao final, requer o provimento do
apelo, “para o fim de reformar a decisão apelada, julgando-a procedente, nos
exatos termos dos pedidos contidos na inicial”.

Contrarrazões  apresentadas  pela Massa
Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, às fls. 511/519, pela BV Financeira S/A
– Crédito,  Financiamento e Investimento,  às fls. 523/541,  e pelo Banco do
Brasil S/A às fls. 561/563.

A Procuradoria  de Justiça lançou parecer,
sem manifestação meritória (fls.576/578).

É o relatório.

V O T O:
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Compulsando  os  autos,  percebe-se  que,
apesar  a  profusa  peça  recursal,  o  cerne  da  apelação  cível  gira  em torno
apenas acerca dos limites das consignações na folha salarial do autor.  

Pois bem.

Aprioristicamente, ressalto que os requisitos
de admissibilidade e a controvérsia dos presentes recursos serão analisados
nos moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da
Lei nº 13.105/2015 (novo CPC),  “a norma processual não retroagirá e será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Nos termos da teoria  do isolamento,  a lei
nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não  iniciados.  Assim,  os  atos
processuais praticados sob a égide da legislação anterior não podem sofrer
efeitos em virtude do advento de nova lei,  sob pena de gerar  insegurança
jurídica. 

Feitas estas considerações, destaco que, à
fl. 34, dos autos, se infere que na folha de pagamento do autor, à época da
propositura da presente ação, ou seja, em 2013, não havia irregularidade nos
descontos  dos  empréstimos  consignados  objeto  da  lide,  visto  que  fora
obedecido o limite de 30% dos rendimentos líquidos do demandante, em total
consonância com a orientação do STJ.

Para  corroborar,  eis  alguns  julgados  da
Corte Superior:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO CONSIGNADO.  LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃO  FEDERAL.  NATUREZA
ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. RECURSO  ESPECIAL  DE
QUE NÃO SE CONHECE.
1.  O  Tribunal  de  origem  consignou  que  "se  as
prestações  não  podem  ultrapassar  a  50%  dos
vencimentos  da  servidora,  afigura-se  viável,  pelo
princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que
são depositados em conta corrente, mas nem por isso
perdem a natureza alimentar".
2.  É  pacífico  o  entendimento  do  STJ  de  que  "os
empréstimos consignados na folha de pagamento do
servidor público estão limitados a 30% do valor de
sua  remuneração,  ante  a  natureza  alimentar  da
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verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).
3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha
de pagamento são limitados ao percentual  de  30%
(trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade". ( AgRg
no  REsp.  1.414.115/RS,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).
4.  O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de
desconto  consignado  em  30%  dos  rendimentos
líquidos  da  recorrida,  está  em  consonância  com
orientação  do  STJ.  5.  Recurso  Especial  não
conhecido.  (REsp  1658364/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). (grifei).

E,

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
DOS  VENCIMENTOS.  MATÉRIA  PACIFICADA.
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1.  No  tocante  aos  empréstimos  consignados,  esta
Corte pacificou o entendimento de que a autorização
para o desconto na folha de pagamento de prestação
de  empréstimo  contratado  não  constitui  cláusula
abusiva,  porquanto  se  trata  de  circunstância  que
facilita  a  obtenção  do  crédito  com  condições  mais
vantajosas,  contanto  que  a  soma  mensal  das
prestações  destinadas  ao  desconto  dos  empréstimos
realizados  não ultrapasse  30% dos  vencimentos  do
trabalho, em função do princípio da razoabilidade e
do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Não há que se falar em violação às Súmulas 5 e
7/STJ, na análise de tal controvérsia, uma vez que não
se faz necessário reexame da prova dos autos ou do
contrato  bancário  para  o  provimento  do  Recurso
Especial,  tratando-se  apenas  de  aplicação  do
entendimento sedimentado nesta Corte.
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega
provimento.  (AgInt  no  AREsp  194.810/RS,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  14/02/2017,  DJe
22/02/2017).(grifei).

Ainda,
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  DE  PRESTAÇÃO  EM
CONTA  CORRENTE  ONDE  RECEBE  SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.  LIMITE  DE  30%  DOS
VENCIMENTOS. -O débito lançado em conta-corrente
em  que  é  creditado  o  salário,  quando  previsto,  é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições
mais  vantajosas,  não  constituindo  abusividade,  razão
pela  qual  não  pode  ser  suprimido  por  vontade  do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta
por  cento)  dos  vencimentos  do  servidor.  -Agravo
regimental  provido."(AgRg  no  Ag  1156356/SP,  4ª
Turma/STJ,  rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  j.
02/06/2011, DJe 09/06/2011). (grifei). 

Não destoa a Jurisprudência do TJMG:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -
EMPRÉSTIMO  PESSOAL --  LIMITAÇÃO  DE
DESCONTOS - FOLHA DE PAGAMEN  TO E CONTA
CORRENTE/SALÁRIO -  POSSIBILIDA  DE -  MULTA
COMINATÓRIA  -  MANUTENÇÃO.  É  possível  a
ocorrência  de  descontos  mensais  em  folha  de
pagamento  ou  conta  corrente/salário,  desde  que  estes
não ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento)
dos vencimentos  líquidos (rendimento bruto menos os
descontos legais) do devedor. Nos termos do art. 461, §4º
do CPC/73 é possível a imposição de multa diária com a
finalidade de promover a efetividade de decisão judicial,
devendo ser mantido seu valor quando condizente com a
obrigação  imposta.  Recurso  não  provido.   (TJMG  -
Apelação  Cível   1.0024.12.265357-9/001,  Relator(a):
Des.(a)  Amorim  Siqueira  ,  9ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  05/07/2016,  publicação  da  súmula  em
29/07/2016) . (grifei).

AÇÃO  ORDINÁRIA.  EMPRÉSTIMO.  DESCONTO
AUTOMÁTICO  DAS  PARCELAS  EM  CONTA
CORRENTE NA QUAL É DEPOSITADO O SALÁRIO
DO  AUTOR.  POSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  AO
PERCENTUAL  DE  30%  DO  VENCIMENTO.
APELAÇÃO  ADESIVA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.  -  Se  os  débitos  efetuados  na conta
corrente  do  devedor,  na  qual  comprovadamente  ele
recebe seu salário, ultrapassam o limite legal de 30% dos
descontos  efetuados,  é  de  se  julgar  procedente  a  ação
para determinar  a  limitação do  desconto  das  parcelas
dos  empréstimos  àquele  limite,  devendo  a  Instituição
Financeira refazer o cálculo da dívida para adequação
nesse sentido.  (TJ-MG - AC: 10024076618107001 MG,
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Relator:  Pereira  da  Silva,  Data  de  Julgamento:
21/05/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 03/06/2013). (grifei). 

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL -  EMPRÉSTIMOS - DESCONTO
AUTOMÁTICO  EM  CONTA  -  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA  -  LIMITAÇÃO  EM  30%.  -
POSSIBILIDADE -  DANO  MORAL -  REQUISITOS  -
AUSÊNCIA -  SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO  PROVIDO  PARCIALMENTE.  -  É  válido  o
desconto  em conta  corrente  do  devedor  de  prestações
contratadas, o qual deve ser limitado a trinta por cento
da remuneração do correntista, atentando-se ao caráter
alimentar da verba. - Para que se possa falar em dano
moral é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra,
reputação,  personalidade  ou  sentimento  de  dignidade,
experimentando dor, humilhação e constrangimentos. - A
cobrança  indevida,  por  si  só,  não  é  suficiente  para
atribuir à parte angústia ou sofrimento capaz de justificar
a  indenização.  -  Sentença  reformada  parcialmente.
Recurso  provido  em  parte.  (TJ-MG  -  AC:
10027120030377001  MG,  Relator:  Mariângela  Meyer,
Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Cíveis / 10ª
CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:  23/08/2013).
(grifei). 

Porquanto,  considerando  que  a  sentença
apelada  bem  observou  o  limite  de  desconto  consignado  em  30%  dos
rendimentos  líquidos  do  autor,  em  consonância  com  orientação  do  STJ,
NEGO PROVIMENTO  à apelação  cível  interposta,  mantendo,  “in  totum”  a
sentença “a quo”.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo. Dr. Aluizio  Bezerra Filho, juiz convo-
cado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lú-
cia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
27 de fevereiro de 2018.

 

                               Aluizio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator
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