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EMENTA:  APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA. NÃO  APRECIAÇÃO  DE  REQUERIMENTO
LIMINAR  FORMULADO  NA  EXORDIAL.  DECISÃO  DE  MÉRITO  QUE
NEGOU O DIREITO PERQUIRIDO. OMISSÃO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
PROCESSUAL.  REJEIÇÃO. REQUERIMENTO  DE  ANTECIPAÇÃO  DA
TUTELA. POSSIBILIDADE,  NOS  TERMOS  DO  ART.  932,  II,  DO  CPC.
PREJUÍZO  OU  RISCO  DE  DANO  NÃO  DEMONSTRADOS.
INDEFERIMENTO. MÉRITO. DOMICÍLIO BANCÁRIO PARA CRÉDITO DE
SALÁRIO.  FACULDADE  DO  EMPREGADO  DE  ESCOLHER  EM  QUE
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  SEU  SALÁRIO  SERÁ  CREDITADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006, DO BANCO
CENTRAL.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  CONTRATADO  ANTES  DA
PORTABILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DEVER  DO  CORRENTISTA  DE  MANTER  SALDO
SUFICIENTE  PARA  O  ADIMPLEMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  PACTUADA.
DIREITO  DE  CREDOR  DA  COOPERATIVA  PROMOVENTE  QUE  NÃO
ABARCA A OBRIGATORIEDADE DE O  RÉU  MANTER PERANTE  ELA O
RECEBIMENTO DE SEU SALÁRIO.  NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Com a apreciação do mérito, o fato de o Juízo não ter apreciado requerimento
liminar formulado na Exordial não configura omissão ilegal, porquanto a Sentença
tem caráter exaustivo se comparado com a tutela liminarmente requerida.

2. O art. 932, II, do Código de Processo Civil, dispõe que é incumbência do relator
apreciar o pedido de tutela provisória em recurso.

3.  “Em  caso  de  portabilidade  da  folha  de  pagamento  para  outra  instituição
financeira,  é possível, em princípio, ao Banco em que creditado originalmente o
salário, a dedução de prestações de empréstimos e financiamentos consignados em
conta-salário, antes de realizar a transferência do crédito.” (Agravo de Instrumento
nº  70067876540,  18ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Pedro  Celso  Dal  Pra.  j.
29.02.2016, DJe 01.03.2016)

4. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência,
com  disponibilidade  no  mesmo  dia,  dos  créditos  para  conta  de  depósitos  de
titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução



2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução nº 3.211, de 2004, em
outras  instituições  financeiras  e  demais  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo
Banco Central do Brasil. Inteligência do art. 2º, II, da Resolução nº 3.402/2006, do
BACEN.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0030106-64.2013.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  a  CREDUNI  –
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas
de Ensino Superior do Estado da Paraíba Ltda. e Apelado Ricardo de Freitas Silva.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação,  rejeitar  a
preliminar de nulidade da Sentença, indeferir o requerimento de antecipação
da tutela e, no mérito, negar-lhe provimento. 

VOTO.

CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
das  Instituições  Públicas  de  Ensino  Superior  do  Estado  da  Paraíba  Ltda.
interpôs  Apelação contra  a Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da
Comarca de Campina Grande, f. 80/82, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por
ela ajuizada em desfavor de Ricardo de Freitas Silva, que julgou improcedente o
pedido que  objetivava a  manutenção do domicílio  bancário para  recebimento  do
salário do Promovido em conta perante a Instituição Financeira, ao fundamento de
que, a teor do inciso XX, do art. 5º, da Constituição Federal, ninguém está obrigado
a associar-se ou a permanecer associado, deixando de condená-la ao pagamento dos
ônus sucumbenciais, posto que as custas iniciais já haviam sido recolhidos e tendo
em conta que o Réu não apresentou Contestação.

Em  suas  razões,  f.  86/95,  sustentou,  preliminarmente,  a  nulidade  da
Sentença,  por  haver  sido  prolatada  antes  da  apreciação  do  requerimento  de
antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  renovando  o  pleito  de  concessão  liminar  por
ocasião  da  interposição  do  Apelo,  para  que  o  salário  do  Recorrido  volte  a  ser
creditado na conta bancária que mantinha perante a Cooperativa.

No mérito, defendeu que o Apelado é contratualmente obrigado a manter o
crédito do salário na Cooperativa, como forma de garantia do empréstimo pactuado
entre eles, pelo que pugnou pelo provimento do Recurso e pela reforma da Sentença,
para que o pedido seja julgado procedente.

Sem Contrarrazões do Apelado, consoante a Certidão de f. 124.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 122, pelo que, presentes os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.



Na  Exordial,  a  Cooperativa  Promovente,  ora  Apelante,  formulou
requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de que o salário do
Promovido, ora Apelado, voltasse a ser creditado na Conta nº 01665-9, que mantinha
perante ela, como se denota do pedido de f. 09/10, pleito que, ante a inércia do Juízo
em apreciá-lo, foi renovado na Petição de f. 77/79, sobre a qual também não houve
pronunciamento.

A Sentença  foi  prolatada  sem  apreciação  do  requerimento  liminar,  mas,
conquanto não tenha sobre ele se manifestado, concluiu pela inexistência do direito
perquirido pela Apelante, pelo que, com a apreciação do mérito, o fato de o Juízo
não tê-lo apreciado não configura omissão ilegal, porquanto a Sentença tem caráter
exaustivo se comparado com a tutela liminarmente requerida.

O art. 932, II, do Código de Processo Civil1, dispõe que é incumbência do
relator apreciar o pedido de tutela provisória em recurso, motivo pelo qual é cabível
a  apreciação,  nesta  Instância  Recursal,  do  requerimento  liminar  formulado  nas
razões do Apelo.

Entendo, contudo, que, no caso dos autos, não restou demonstrada qualquer
urgência apta a ensejar o provimento antecipado da tutela recursal.

A Recorrente sustenta que o Apelado, por haver modificado a conta bancária
em que recebe seu salário, não vem cumprindo com as prestações do empréstimo
consignado  com  ela  pactuado,  argumento  que,  por  si  só,  não  é  suficiente  para
configurar perigo de dano, mormente por se tratar de uma Cooperativa de Crédito,
não se presumindo que a inadimplência de um dos cooperados possa ensejar prejuízo
considerável a ponto de justificar a modificação liminar de seu domicílio bancário.

Por esses motivos, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença e indefiro
o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.

Passo ao mérito.

O Promovido/Apelado firmou,  em 7  de  novembro  de  2003,  Proposta  de
Filiação/Autorização de Desconto em Folha, f. 20, tendo sido incluído no quadro de
sócios da Cooperativa de Crédito Promovente/Recorrente, perante a qual contratou
empréstimo, f. 21, obrigando-se a quitar as respectivas parcelas mediante desconto
na Conta-Corrente nº 01665-9, em que seu salário passou a ser creditado, como
forma de garantia contratual, pacto que foi renovado em 7 de julho de 2011, f. 27 e
f. 28/31.

Posteriormente, em dezembro de 2012, o Recorrido modificou seu domicílio
bancário,  não  mais  recebendo  seu  salário  na  conta  que  mantinha  perante  a
Cooperativa, f. 26, o que levou a Apelante a notificá-lo acerca do inadimplemento
contratual, f. 22/25, ante a impossibilidade de desconto de parcelas dos contratos de
empréstimo.

1 Art. 932. Incumbe ao relator: […] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos
processos de competência originária do tribunal;



A Recorrente sustenta que, por força contratual, o Apelado estava obrigado a
manter  perante  ela  o  crédito  de seu salário,  consoante  disposição  das  Cláusulas
Sexta e Sétima, bem como pelo que estabelecem os arts. 6º e 7º, do Estatuto da
Cooperativa, f. 43.

A respeito do tema, em uma interpretação sistemática do art. 12, inc. IV, da
Resolução nº 2.747/20002, c/c o art. 2º, II, da Resolução nº 3.402/20063, ambas do
Banco Central,  vê-se que é  plenamente possível  ao empregado escolher  a  conta
bancária e Instituição Financeira em que seu salário será creditado e, caso tenha
contratado empréstimo consignado com outro Banco antes da portabilidade, é seu
dever  manter  fundos  suficientes,  de  modo  a  possibilitar  o  adimplemento  dos
compromissos assumidos.

No  mesmo  sentido  é  a  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios.
Ilustrativamente, precedentes do TJRS e do TJSP:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  PORTABILIDADE  DA  FOLHA  DE
PAGAMENTO  PARA OUTRA INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RETENÇÃO
DE PARTE DO SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE PARA
QUITAÇÃO  DE  DÍVIDAS  ANTERIORES.  POSSIBILIDADE.  Consoante
determina a Resolução nº 3.402 do BACEN, em caso de portabilidade da folha
de  pagamento  para  outra  instituição  financeira,  é  possível,  em  princípio,  ao
Banco em que creditado originalmente o salário,  a  dedução de prestações de
empréstimos e financiamentos consignados em conta-salário, antes de realizar a
transferência do crédito. Caso concreto em que a prova indiciária existente nos
autos demonstra, modo suficiente, a contratação de empréstimo consignado em
conta-corrente  não  adimplido,  o  que  autoriza,  em princípio,  a  realização  dos
descontos. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento
nº  70067876540,  18ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Pedro  Celso  Dal  Pra.  j.
29.02.2016, DJe 01.03.2016)

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  PRETENSÃO  DE  REFORMA DA DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA,  PARA IMPOR AO BANCO
AGRAVADO  A PORTABILIDADE  DOS  VENCIMENTOS DA CONTA DE
RECEBIMENTO  DO  SALÁRIO  DA  AGRAVANTE,  ONDE  SÃO
DESCONTADOS  PRESTAÇÕES  DE  EMPRÉSTIMOS  –  CABIMENTO  DA
PORTABILIDADE  DO  EXCEDENTE  A  30%  DOS  VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DA AGRAVANTE. A portabilidade de salário é medida impositiva,
da qual o banco conveniado com o empregador não pode se escudar de fazê-lo,
com a ressalva de que fica autorizada a dedução das prestações de empréstimo

2 Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a
rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser
incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas: […] 

IV – manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos
assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

3 Art. 2º. Na prestação de serviços nos termos do art. 1º: […]

II  –  a  instituição  financeira  contratada  deve  assegurar  a  faculdade  de  transferência,  com
disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários,
por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da
Resolução 3.211,  de 2004, em outras  instituições  financeiras  e  demais instituições  autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.



consignado  e  de  crédito  direto  na  conta  salário  até  o  limite  de  30%  dos
vencimentos líquidos da recorrente - Precedentes. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento nº 2261750-63.2015.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito
Privado do TJSP, Rel. Walter Fonseca. j. 28.01.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO
COMINATÓRIA  C/C  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU CONTA-CORRENTE.
ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO EM OUTRA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PORTABILIDADE. Na hipótese em liça, a conta
em que recai  o  salário  do autor  se refere à  conta comum, e não,  à  conta de
depósito de salário. Ao contrário dessa, em que não é possível a movimentação
bancária,  naquela,  o contratante realiza operações,  entre elas,  o adimplemento
das parcelas de empréstimo consignado e demais rubricas afetas à movimentação
da conta. Desta forma, ainda que possível a portabilidade da folha de pagamento
para outra instituição, a transferência do salário será procedida após a retenção
do valor correspondente a parcela pactuada, montante esse que corresponde a
menos de 30% dos vencimentos do autor, a fim de garantir-se o adimplemento da
obrigação  vinculada  à  conta  a  ser  migrada.  Sentença  mantida.  APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70053999082, 12ª Câmara Cível do TJRS,
Rel. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 24.10.2013, DJ 25.10.2013)

Portanto, ainda que persista à Apelante o direito de cobrança das prestações
do contrato de empréstimo,  inclusive com incidência de encargos moratórios  na
hipótese de inadimplência, não merece prosperar a pretensão deduzida nesta Ação,
que objetiva a manutenção do crédito do salário do Apelado na conta que mantinha
perante  a  Recorrente,  consoante  os  citados  normativos  e  o  entendimento
jurisprudencial acima invocados.

Posto isso, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de nulidade da
Sentença e indeferido o requerimento de tutela antecipada, no mérito, nego-lhe
provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


