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EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME NO SERASA. LEGALIDADE.
CONSTATAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PREVISÃO LEGAL.

1. O limite de 30% (trinta por cento) dos descontos estabelecido pela Lei Federal nº 8.112/1990 c/c o
artigo 10 do Decreto do Distrito Federal nº 28.195/2007 e artigo 116, §2º, da Lei Complementar
Distrital nº 840/2011, refere-se aos empréstimos de consignação em folha de pagamento do servidor,
não se aplicando às demais espécies de empréstimos.

2. No caso de inadimplência do consumidor, é devida a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição
ao credito pelo credor. Assim, não há ilicitude na inscrição do nome do devedor nos bancos de
inadimplentes. Logo, tal ato não se caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária.

3. Na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deverão ser fixados, proporcionalmente, na
medida da sucumbência de cada parte, vedada a compensação, conforme o estabelecido no § 14 do
artigo 85 do CPC/2015.

 No caso de sucumbência recursal, é devida a condenação em honorários advocatícios, conforme4.
estabelecem os §§ 1º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. 



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, SILVA LEMOS - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1º
Vogal e ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor
Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão:
CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e
notas taquigráficas.

Brasília (DF), 14 de Março de 2018

Desembargador SILVA LEMOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MARGARIDA DE JESUS LOPES (id
2552555) em face de sentença (id 2552548) proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do
Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida pela apelante em
desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e da SERASA S/A,julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL,
para determinar ao banco réu que limite os descontos no contracheque da parte autora ao percentual
de 30% (trinta por cento) de sua renda mensal bruta, sendo que o somatório dos descontos, incluindo
os efetivados em sua conta corrente, não poderá ultrapassar o total de 40% (quarenta por cento) de
sua renda mensal bruta.

Nesse diapasão, resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao caso o artigo 487, inciso I, do
CPC.

Em face da sucumbência recíproca, as custas judiciais serão devidas no percentual de 30% para a
parte autora e 35% para cada um dos Réus, sendo os honorários advocatícios assumidos por cada
parte junto aos profissionais na forma contratada, com fulcro no artigo 86, do CPC. Ficam suspensas
as custas e a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais da parte autora, considerando que é
beneficiária da justiça gratuita.

Sem requerimento de cumprimento de sentença e operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as
anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.

BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2017 19:57:22.

Peço vênia para adotar, como parte integrante deste relatório, o da sentença (id 2552548):

Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum, ajuizada por MARIA
 em desfavor do MARGARIDA DE JESUS LOPES BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB e SERASA

 partes qualificadas nos autos.S/A,

Relata a Autora que é viúva do Sr. Agostinho Pinto Lopes e percebe pensão vitalícia no valor bruto de
R$ 6.028,11 (seis mil e vinte e oito reais e onze centavos).

Acrescenta que figurou como fiadora e avalista de dois empréstimos firmados pelo seu cônjuge junto
ao Banco Réu. Todavia, afirma que após o óbito de seu cônjuge, o Requerido passou a descontar



diretamente de sua conta corrente, onde percebe a sua pensão, valores referentes às parcelas dos
empréstimos.

Aduz que os descontos efetuados pelo Demandado ultrapassam a margem de 30%, comprometendo
sobremaneira a sua subsistência e de sua família.

Dessa forma, diante da situação de superendividamento em que se encontra, a Autora requer a
concessão de tutela antecipada para determinar ao Requerido que limite os descontos efetuados em
sua conta corrente a 30% da sua remuneração líquida, até a quitação da dívida. Requer, ainda, a
restituição dos valores descontados até o efetivo cumprimento da medida, em caso de deferimento. Ao
final, requer a confirmação da tutela, com a consequente procedência do pedido, bem como a
condenação em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acompanham a exordial os documentos elencados na folha de rosto.

O pedido de tutela antecipada foi deferido parcialmente, conforme decisão de ID 5717120. Na mesma
oportunidade, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Em seguida, a Requerente apresentou embargos de declaração (ID 5903253), que foram rejeitados
pela decisão de ID5986149.

Citado, o primeiro réu ofertou contestação (ID 6075927) sustentando que os descontos efetuados para
pagamento dos débitos são legais, considerando que a parte autora figurou com fiadora e avalista nos
contratos em questão. Aduz que as contratações foram realizadas de forma livre pela parte autora,
sem ter sua vontade viciada. Impugna o pedido de indenização por danos morais, considerando não
ter havido ofensa aos direitos da personalidade da parte autora e requer a improcedência dos pedidos.

A segunda ré apresentou resposta (ID 6483330) ao que argumentou que o registro impugnado pela
parte autora decorreu de contrato de prestação de serviços firmado junto à Instituição Financeira e
que apenas atende ao pedido do credor quando efetua a inclusão da dívida em seus cadastros.
Asseverou que a comunicação foi prévia à disponibilização da informação nos seus bancos de dados,
conforme dispõe a legislação de defesa do consumidor. Assim, pugna pelo indeferimento dos pedidos.

Réplica da parte autora (ID 7014973), em que ratifica os termos da inicial.

É o relato do necessário.

A autora ajuizou a ação visando a redução do valor das parcelas de empréstimos bancários descontadas
em sua conta corrente, afirmando que o seu falecido esposo contraiu dois empréstimos junto ao BRB,
nos quais ela figurou como avalista. Relata que, com a morte do seu cônjuge, em 29.06.16, aquela
instituição financeira passou a cobrar os valores das parcelas dos empréstimos diretamente em sua
conta corrente, sendo que tais valores representam 60% (sessenta por cento) do valor da pensão
deixada pelo falecido. Ainda, alega que o BRB inscreveu o nome dela indevidamente, e sem
comunicação prévia, no banco de dados de inadimplentes do SERASA. Em razão disso, pleiteia a
condenação solidária do BRB e do SERASA S/A em danos morais.

Atribui-se à causa o valor de R$105.159,70 (cento e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).

Sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

A autora, não conformada com o desfecho dado à causa, interpôs o presente recurso de apelação,
pugnando-se pelo provimento do seu apelo para reformar a sentença e condenar a parte ré em danos
morais e redução das parcelas dos empréstimos para 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta.
Pede também que seja afastada a compensação dos honorários advocatícios fixada pela sentença.

O Banco de Brasília e o SERASA apresentaram contrariedade ao apelo da autora (id 2552562 e



2552570, respectivamente).

O recurso não foi preparado, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Relator

Inicialmente, comporta esclarecer que a ação foi ajuizada no dia 06.03.17 (id 2552496), ou seja, após
a entrada em vigência do Novo Código de Processo Civil, que se deu no dia 18.03.16. Logo, a
demanda deverá ser processada e julgada em conformidade com as normas desse novel diploma
processual.

Feito isso, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, por isso conheço do
 haja vista a confirmação,recurso de apelação, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo,

pela sentença, da tutela provisória anteriormente deferida (id 5252518), nos termos do art. 1.012, V,
c/c art. 1.013,  ambos do Código de Processo Civil de 2015.caput,

O cerne recursal consiste em aferir-se se é cabível a redução dos descontos das parcelas de
empréstimos bancários na conta corrente da apelante ao limite de 30% (trinta por cento) de sua
remuneração bruta e se a inclusão do nome da cliente em banco de inadimplentes enseja a
compensação pecuniária por danos morais. 

Por primeiro, destaca-se que à demanda aplicam-se as regras e os princípios que emergem do Código
de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica entre cliente e Banco afigura-se típica relação de
consumo.

O empréstimo bancário com desconto em folha de pagamento do falecido Agostinho Pinto Lopes,
esposo da recorrente, contrato o qual a viúva figura como avalista – Contrato de Empréstimo nº
2014/099881-5 -, no montante de R$84.969,93 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove
reais e noventa e três centavos), foi contratado em 90 (noventa) prestações, no valor mensal de
R$2.130,15 (dois mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

O mútuo bancário acima referido encontra-se sujeito ao limite estabelecido pela Lei Federal nº
8.112/1990 c/c o artigo 10 do Decreto do Distrito Federal nº 28.195/2007 e artigo 116, §2º, da Lei
Complementar Distrital nº 840/2011, ou seja, tais dispositivos legais limitam os descontos em folha de
pagamento do servidor ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante. 

Portanto, o fato de o Banco cobrar as parcelas do referido empréstimo diretamente na conta da cliente
(avalista do devedor principal) não altera a natureza do avençado inicialmente pelas partes, ou seja, tal
mútuo foi contratado para consignação em folha de pagamento do servidor. 

De outra parte, o contrato de empréstimo nº 10480450 no valor total de R$ 10.189,77 (dez mil, cento e
oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), em 58 (cinquenta e oito) prestações mensais no valor de
R$ 431,17 (quatrocentos e trinta e um reais e dezessete centavos), não encontra albergado pela
legislação acima referida, eis que foi pactuado que o pagamento das parcelas seria cobrado direto na
conta corrente do cliente.

Não obstante, uma vertente jurisprudencial defender a limitação de empréstimos em conta corrente
também a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, este relator não comunga de



tal entendimento, uma vez que os descontos autorizados pelo mutuário em conta corrente é mera
liberalidade do cliente, com base no princípio da autonomia da vontade reinante nos negócios
jurídicos entabulados pelos particulares. Sobre o assunto, destaco os seguintes precedentes desta
egrégia Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE.
SUPRESSÃO UNILATERAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1) O Decreto Distrital 28.195/07, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei
8.112/90, dispõe que apenas os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com
previsão de desconto em folha de pagamento, encontram-se sujeitos à limitação de 30% prevista.
Essa limitação não abrange outras modalidades de empréstimos, em especial os autorizados para
desconto em conta corrente do contratante.

 2) Os descontos autorizados em conta corrente representam mera liberalidade do correntista,
não havendo fundamento para limitá-los, se ausente o abuso da instituição financeira na
concessão do crédito.

 3) Recurso conhecido e desprovido. Maioria.

(Acórdão n.1058510, 07009167420178070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator
Designado:SILVA LEMOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE:
13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE
ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A
30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649
do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao
sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído.

 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento
mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o
pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à
margem de 30%.

3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais.

Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.

(Acórdão n.1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data
 (grifo nosso).de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 584/588).

Ainda, corroboram a esse mesmo entendimento os julgados a seguir desta egrégia Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO. DESCONTO DE
PRESTAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITE
LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). ART. 116, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº
840/2011 E ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL Nº 28.195/2007. OBSERVÂNCIA. DÉBITO EM



CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO
CREDITADA. FALTA DE AMPARO LEGAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA
VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM. LIVRE DISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS CONSTANTES DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E
FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO
MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO CONSTATADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Areferida limitação (30%) diz respeito apenas à Administração Pública, que não pode autorizar
empréstimo superior a esse percentual quando o pagamento das prestações ocorrerem por meio de
consignação em folha, não havendo impedimento legal para que o servidor contrate mútuo com
parcelas em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente.

 2. Nos contratos de empréstimo que estabeleçam o pagamento por meio de débito em conta
corrente, deve-se respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt
servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no
momento da celebração do negócio jurídico, não sendo admitida a alteração unilateral do
contrato regularmente firmado e sem violação a quaisquer das normas insertas no Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, que vise à
limitação do valor das parcelas pagas a 30% do aporte creditado em conta bancária a título de
remuneração.

 3. Aplica-se ainda ao caso, a proibição do venire contra factum proprium ou teoria dos atos
próprios visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em
contradição com um comportamento assumido anteriormente.

4. Apesar de existir corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% relativo à
consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo cujo pagamento é
realizado por meio de débito em conta bancária, referido entendimento somente é aplicado quando
há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária,
ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa
humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência do credor.

5. Ahipótese em apreço permite relativizar a livre disponibilidade do salário, de modo a mitigar os
descontos acordados com a instituição financeira apelada, pois as parcelas dos dois contratos de
mútuos firmados entre as partes não afetam substancialmente a remuneração do apelante, de modo a
lhe impossibilitar a subsistência, já que sequer consomem a margem consignável em folha e mantém
a disponibilidade de valor superior à 50% da remuneração liquida do recorrente.

6. Desse modo, não havendo excessivo comprometimento da renda do recorrente, de modo retirar sua
capacidade de subsistência e demonstrar a irresponsabilidade da instituição financeira na concessão
do crédito, não há razões excepcionais que proíbam a mitigação da livre disposição salarial
conscientemente assumida pelo recorrente nos contratos firmados com o recorrido.

7. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão n.1063394, 20160111266042APC, Relator: ALFEU MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data
 de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 427/444). (grifo nosso);

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO.

 ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termo do art. 45, parágrafo único, da Lei n.º 8.112/1990,
o limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas
mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha



de pagamento. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras
modalidades de empréstimos bancários.3. A manutenção do débito, ultrapassando o limite de 30%
em conta corrente não pode permanecer, por se tratar de ?aparente consignado?. Esse tipo de avença
somente pode ser exigível por outros meios em direito admitido e não por débito em conta salarial. 4.
Julgado prejudicado o agravo interno. Improvido o agravo de instrumento.

(Acórdão n.1031229, 07024389320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª Turma Cível, Data
 de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo

nosso);

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO.
RESPEITO AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Tratando-se a parte litigante de entidade integrante da
administração indireta do Distrito Federal, devidamente cadastrada no sistema PJe deste Tribunal
por meio da Portaria GC n. 160/2017, a sua intimação dos atos processuais há de ser realizada,
preferencialmente, pela via eletrônica, em obediência às disposições expressas na Lei n. 11.419/2006
e no Código de Processo Civil, art. 231, V, c/c art. 270, caput. 2. Consequentemente, não se
considera como marco inicial para a contagem de prazo recursal a publicação da decisão no Diário
da Justiça eletrônico na hipótese em que, paralelamente, proceder-se à comunicação de entidade
cadastrada por meio eletrônico, mormente quando, no caso, sequer constar do DJe a indicação do

 causídico da respectiva parte. 3. O limite de 30% (trinta por cento) da remuneração de servidor
público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em
folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal
limite neste caso. Desta feita, tendo o desconto em folha de pagamento respeitado o aludido
limite, não há falar em diminuição no valor das prestações. 4. Deve ser preservado o princípio
da autonomia da vontade contratual se, à época em que os empréstimos foram contraídos, o
devedor tinha ciência do número e do valor das prestações. Inexiste, pois, ilegalidade ou
abusividade por parte da instituição financeira. 5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e, no
mérito, provida.

(Acórdão n.1064674, 07051596120178070018, Relator: ANA CANTARINO 8ª Turma Cível, Data de
 Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo

nosso). 

Conquanto as considerações acima, a sentença hostilizada fixou o limite dos descontos do empréstimo
contratado para débito em conta corrente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta da apelante,
considerando que a decisão determinou que os descontos, incluindo as parcelas dos dois empréstimos,
não sejam superiores 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos da cliente. Logo, uma vez que
apenas a parte autora recorreu da sentença, deve prevalecer o determinado pelo Juízo de origem, em
decorrência do non reformatio in pejus.

Portanto, nenhum reparo comporta a sentença combatida quanto ao limite dos descontos referente à
remuneração da apelante.

DANOS MORAIS

A recorrente postula indenização por danos morais. Para tanto, alega que o BRB – Banco de Brasília
S/A incluiu o nome dela indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, sem que ela fosse
previamente notificada de tal inclusão restritiva.

O dano moral é caracterizado pela a ofensa a um direito, bem ou interesse que tenha repercussão na



esfera dos direitos da personalidade da vítima (honra, liberdade, saúde e integridade psíquica; e
causando-lhe dor, tristeza, angústia, dentre outros sentimentos negativos perturbadores da alma
humana).

Não obstante a posição de destaque que usufruem os direitos de personalidade na ordem jurídica, na
aferição do dano moral há que se observarem certos requisitos para a sua configuração, a saber, ação
ou omissão do agente agressor, culpa ou dolo, lesão ou prejuízo da vítima e nexo de causalidade.

Ressalte-se que, em matéria de dano moral, "o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano, não servem para a
concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com

, ou seja, para que se possa falar em dano moral não basta o simples desapontamento oufacilidade"
dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado
sofrimento, vexame ou humilhação, ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a
personalidade e o conceito pessoal ou social do indivíduo.

De tal maneira, o dano moral somente se caracteriza quando o ato do agressor é de gravidade
inequívoca, causando patente e séria mácula à vítima, de forma intensa e duradoura.

Por outro lado, prepondera o entendimento de que a inclusão indevida de nome do consumidor em
cadastro de restrição ao crédito enseja dano moral passível de compensação pecuniária. No entanto,
no caso em exame, não se vislumbra tal procedimento, pelas razões a seguir apontadas.

Cumpre consignar que, pelo regramento previsto no Direito Processual Civil, o ônus da prova
incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o
réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte
autora. Tais circunstâncias estão previstas no artigo 373 do Novo Código de Processo Civil e o
magistrado não pode distribuir o ônus de modo diverso no ato de julgar.

Como se sabe, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito recai assim sobre o autor, conforme
intelecção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ônus – originário do termo latino 

 – significa carga, fardo ou peso. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória; o queonus
ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não se desincumba do
ônus. Tanto é correta a diferenciação entre ônus e obrigação que, no cumprimento de uma obrigação,
o prejuízo é da outra parte, ao passo que o descumprimento do ônus prejudica o próprio descumpridor.

Ensinamento doutrinário corrobora a presente fundamentação, ao afirmar que, “[s]egundo a regra
estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a
existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou

 fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.” (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery,
Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11ª Ed. – São Paulo:
Editora RT, 2010, p. 636).

A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos
à sua não-desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as
consequências desfavoráveis de não haver se provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que 
“[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de

 improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de
processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. – São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668).

Conquanto as alegações da recorrente, no sentido de que o BRB incluiu o seu nome em banco de
inadimplentes de forma ilícita, ela não se desincumbiu do seu ônus de provar que tal inclusão ocorreu
de forma indevida. Isso porque, os extratos de sua conta corrente juntados aos autos foram a partir do
mês de dezembro de 2016, enquanto as planilhas apresentadas pelo Banco (id 2552532 e 2552534)
apontam o inadimplemento da dívida a partir do mês de agosto de 2016. De tal modo, a despeito de a
parte autora impugnar as planilhas apresentadas pelo BRB, tal impugnação não tem o condão de
comprovar que a devedora pagou as parcelas com vencimentos nos meses de agosto e setembro.



De outra parte, os extratos apresentados pela parte autora contribuem para demonstrar a sua
inadimplência, uma vez que o valor cobrado no extrato de dezembro é inferior à soma das duas
parcelas, conforme indicado pela própria autora em suas razões recursais, no importe de R$2.561,32
(dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). Em dezembro de 2016 foi
descontada a quantia de R$2.049,98 (dois e quarenta reais e noventa e oito centavos). Os débitos de
janeiro/2017 e fevereiro/2017 nos valores de R$3.031,45 (três mil e trinta e um reais e quarenta e
cinco centavos) e R$3.065,95 (três mil, sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos),
respectivamente, são importâncias superiores à soma das duas parcelas dos referidos empréstimos,
indicaando que foram cobrados encargos financeiros pelo pagamento de parcelas em atraso.

De tal maneira, restou evidenciado pelos documentos dos autos que a inclusão do nome da correntista
no banco de inadimplentes do Serasa não foi de forma indevida, uma vez que que ela deixou de
adimplir as parcelas dos empréstimos a partir de agosto de 2016.

No tocante à alegação de que a consumidora recebeu a notificação da Serasa em data posterior à
inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o recebimento tardio de tal comunicação não
enseja a cominação de indenização por danos morais. Sobre o assunto, corrobora o enunciado da
Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros.”

Portanto, não assiste razão à apelante quanto à pretensão de auferir indenização por danos morais pela
inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Sobre o assunto, destaco o seguinte o julgado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO DO NOME DO
DEVEDOR NO SPC E SERASA. CONTA CORRENTE. DÉBITO INDEVIDO OU QUITADO. NÃO
DEMONSTRADO. DÍVIDA EXISTENTE. REGISTRO REGULAR. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não foi comprovado o rompimento da relação jurídica travada com a instituição financeira, com o
encerramento da conta corrente ou do contrato de uso de cheque especial, em que consta o
recorrente como titular, os quais deram origem ao débito inadimplente, que redundou no registro do
devedor no SPC e no SERASA.

2. O autor por repetidas vezes foi informado das pendências existentes em seu cadastro, sendo
instado a procurar a agência do Banco requerido, não o fazendo. Sendo que, desde o ano de 2008, o
autor tinha conhecimento da restrição de crédito que incidia sobre seu nome.

 3. Não comprovado que os débitos que originaram a restrição sejam indevidos ou que a dívida
em questão tenha sido quitada, regular se mostra a inscrição do devedor levada a termo pelo
credor.

4. Conquanto a indenização por prejuízo de natureza moral requeira como pressuposto que haja a
violação a um direito de personalidade, não resta evidenciada nos autos qualquer mácula à
dignidade e à honra objetiva ou subjetiva do autor, o qual sequer se desincumbiu do ônus de provar
os pressupostos fáticos do direito alegado.

 5. Demais disso, a circunstância de haver sido lançado o nome do devedor inadimplente nos
órgão de proteção ao crédito, decorrente de dívida regular, não rende ensejo a danos morais,
não sendo causa suficiente a amparar a reparação pleiteada.

6. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n.601791, 20090111788019APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: LECIR MANOEL
DA LUZ, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2012, Publicado no DJE: 09/07/2012. Pág.:

 (grifo nosso). 201).



HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A recorrente insurge-se contra os honorários advocatícios fixados pela sentença, alegando que o
Código de Processo Civil de 2015 veda a compensação de honorários.

A sentença fixou os encargos da sucumbência da seguinte forma:

Em face da sucumbência recíproca, as custas judiciais serão devidas no percentual de 30% para a
 parte autora e 35% para cada um dos Réus, sendo os honorários advocatícios assumidos por cada

parte junto aos profissionais na forma contratada, com fulcro no artigo 86, do CPC. Ficam
suspensas as custas e a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais da parte autora,

. (grifo nosso).considerando que é beneficiária da justiça gratuita

Sobre o arbitramento dos honorários advocatícios em processos com pedidos semelhantes aos
formulados nesta demanda, é elucidativo o excerto extraído de seguinte julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “(...) No caso em que se almeja a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do devedor,
em que o proveito econômico é inestimável, sobretudo porque não se discute o valor do contrato, os
honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de

 Ainda merece destaque a distribuição dos encargos da sucumbência desseProcesso Civil.” (...).
mesmo aresto, senão veja:“Considerando que o autor foi parcialmente vencedor em relação ao seu
pedido inicial, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos, na medida da sucumbência

 de cada parte, vedada a compensação, de acordo com o artigo 85, § 14, da Lei Processual.”
(Acórdão n.1066029, 20160110846899APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440).

Ressalte-se que não se discutem os valores contratados, mas a limitação dos valores dos descontos dos
rendimentos da recorrente. Ainda, a parte autora foi sucumbente no pedido de indenização por dano
moral. Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que cada
um dos réus deverá pagar 35% (trinta e cinco por cento) desse valor ao patrono da parte autora. A
autora deverá arcar com 30% (trinta por cento) dessa verba honorária, nos termos do artigo 85, §§ 1º e
8º, do CPC/2015.

Evidencia-se, das considerações acima, que a sentença recorrida merece um pequeno reparo quanto à
fixação dos honorários advocatícios. No mais, deverá ser mantida incólume.

Ante ao exposto,  , para reformar aDOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
sentença e fixar os honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo 30% (trinta
por cento desse valor a cargo da recorrente e cada um dos recorridos arcará com 35% (trinta e cinco
por cento) dessa importância, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC/2015, ficando a
exigibilidade da verba honorária arbitrada em desfavor da apelante suspensa, uma vez que essa parte é

. beneficiária da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual

Em decorrência do provimento parcial do recurso condeno os apelados, de forma solidária, a pagarem
honorários advocatícios aos patronos da recorrente, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), nos
termos do artigo 85, §§ 1º, 8º e 11, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

O Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1º Vogal
Com o relator



O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.


