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EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO – OBSERVÂNCIA
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme a teoria finalista mitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor à
pessoa jurídica de pequeno porte ou microempresa em situação de vulnerabilidade. No caso em exame,
ainda quando se articule que o capital de giro tomado pela autora, microempresa, tenha natureza de
insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e jurídica.

2. Afirmou a requerente que é titular da Conta Corrente nº 15.676-0, Agência 2911-4, junto à
Instituição Ré desde maio de 2001, valendo-se da aludida conta para realizar todas as suas transações
financeiras, tais como o Seguro do Imóvel onde funciona o estabelecimento comercial, o contrato de
Empréstimo para o Capital de Giro da empresa, o Cheque Especial, o Seguro Protegido para Empresas,
o Consórcio com o próprio banco, sendo também onde recebe os créditos decorrentes dos pagamentos
realizados por seus clientes através de cartões de crédito/débito, cheques, bem como a utiliza para fazer
o pagamento aos seus fornecedores.

3. Noticiou que em 15/03/2017 renegociou débito relativo a contrato de “cheque especial” daquela
conta, no valor de R$ 13.544,50, a ser pago em 10 parcelas mensais de R$ 1.345,45. Entretanto, foi
surpreendida com cobrança relativa a parcela mensal do contrato de capital de giro. Acreditava que
havia algum equívoco em tal cobrança, porque as parcelas de tal contrato são debitadas da conta
corrente referida, e esta tinha saldo positivo. Reportou-se a preposto do banco que lhe explicou que a
cobrança era pertinente, pois em razão da renegociação de débito do cheque especial a conta havia sido
“encerrada” e a parcela do contrato de capital de giro ficou sem pagamento. Narrou ainda o autor, que
o pagamento de parcelas de outros contratos (seguro e consórcio) também ficaram frustradas pelo
mesmo motivo, além do nome dos sócios terem sido inscritos no SPC/SERASA em razão daquela
inadimplência. Por estes motivos ajuizou a ação em que pede o restabelecimento da conta bancária, dos
contratos de seguro, consórcio e de capital de giro, além de danos morais e a restituição de juros que
lhe teriam sido cobrados indevidamente.

4. Irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos. Os termos da renegociação da dívida do



“cheque especial” estão no instrumento juntado aos autos, sendo que merece destaque a cláusula 10
(3922324 - Pág. 2) que assim dispõe: “10. Caso o presente Compromisso de Pagamento contemple a 

, fica o devedor  que, porrenegociação de saldo devedor em conta corrente de depósitos notificado
motivos operacionais, essa conta ficará bloqueada até o cumprimento integral do Compromisso de

. Durante o período do bloqueio, caso o cliente deseje proceder à abertura de nova contaPagamento
corrente no Banco do Brasil S.A., deverá procurar a sua agência para ser cientificado sobre os
requisitos necessários. Após o cumprimento do compromisso, o cliente deverá consultar a agência de
relacionamento para verificar as condições necessárias para o encerramento ou liberação da conta
corrente para movimentação”.

5. Portanto, quando da celebração do compromisso de pagamento extrajudicial em 15/03/2017 (ID
3922324 - Pág. 1 a 2) a requerente tomou ciência de todas as suas cláusulas, notadamente, do teor da
condição acima transcrita que dá notícia do bloqueio da conta e da possibilidade de abertura de uma
nova conta, a fim de poder dar continuidade às suas movimentações bancárias. Uma vez comprovado
pelo réu fato impeditivo do direito da autora, a improcedência do pedido foi acertada.

6. Embora seja possível, em tese, a intervenção judicial no conteúdo dos negócios jurídicos celebrados
entre particulares, para lhes declarar a nulidade ou para promover decote de excessos, o caso em exame
não ostenta ilegalidades ou abuso de direito que desafiem decreto de nulidade, como pretendido pela
autora.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95),
condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) do valor da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS
FILHO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Maio de 2018

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator

Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


