
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0200582-80.2012.815.0461 — Comarca de Solânea
Relator : Vanda Elizabeth Marinho - Juíza convocada para substituir o Des. Saulo Henriques 

de Sá e Benevides
Apelante : Município de Solânea
Advogado : Tiago José Souza da Silva
Apelado : Maria de Fátima dos Santos
Advogado : Alana Natasha Mendes Vaz Santa Cruz

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  PELA 
MUNICIPALIDADE  AO  BANCO  CREDOR.  DÉBITO 
CONFIGURADO.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS 
SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE 
COMUNICAÇÃO  ENTRE  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  E  O 
MUNICÍPIO.  MANUTENÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE 
TRIBUNAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

— Em caso de contrato de empréstimo consignado, com descontos diretamente na folha de 
pagamento, diante do atraso no repasse das parcelas cabe à instituição financeira averiguar 
junto ao Poder Público a razão do atraso antes de proceder  à  negativação do nome da 
servidora. Cabe ainda ao Município o dever de repasse dos valores descontados em folha de 
pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Solânea, nos autos 
da Ação de Obrigação de Fazer, movida por Maria de Fátima dos Santos, contra a sentença de fls. 
35/39, proferida pelo juiz da Comarca de Solânea, que julgou procedente o pedido inicial,  para 
determinar que o promovido proceda ao repasse integral dos valores descontados no contra cheque 
da autora e não repassados à CEF, referentes ao empréstimo consignado celebrado, bem como as 
parcelas vincendas e, ainda, condenar ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 
título  de  indenização  por  danos  morais,  acrescida  de  juros  de  1% (um por  cento)  e  correção 
monetária pela TR. 

Em suas razões recursais (fls. 45/53), o Município levanta a preliminar de 
ilegitimidade  passiva.  No  mérito,  aduz  que  a  responsabilidade  é  da  instituição  bancária  que, 
inclusive, inscreveu o nome da apelada em cadastros de restrição ao crédito.

Contrarrazões às fls. 58/68, pela manutenção da sentença.

1



Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição 
da preliminar e, no mérito, não apresentou parecer opinativo, alegando falta de interesse público 
que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 75/79).

É o relatório. Decido.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O Município alega que foi a Caixa Econômica que negativou o nome da 
apelada nos cadastros de proteção ao crédito, sustentando ser desta a responsabilidade.

Porém,  a  ação  tem  fundamento  na  ausência  de  repasse  dos  valores 
descontados em contra cheque e não repassados à instituição financeira. Logo, não resta dúvida 
quanto à legitimidade do Município para responder a ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Mérito

Compulsando os autos verifica-se que a promovente, servidora pública do 
Município de Solânea, efetuou um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à Caixa 
Econômica Federal, cuja forma de pagamento foi ajustada em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 
163,16 (cento e sessenta e três reais e dezesseis centavos). 

Ao  saber  da  inscrição  de  seu  nome  em cadastros  restritivos  de  crédito, 
entrou em contato com a Caixa Econômica e foi informada de que havia prestações inadimplidas do 
empréstimo antes referido. 

O apelante  alega  que  não  há  nexo entre  o  dano alegado pela  apelada  e 
qualquer conduta sua. Assim, afirma não ter responsabilidade sobre o fato em debate.

Ora, observando-se as fichas financeiras da apelada (fls. 19/26), percebe-se 
que houve,  de fato,  o  desconto em folha de pagamento,  portanto,  a  importância  contratada foi 
retirada do seu patrimônio.

Assim, do caderno processual se verifica que o apelante contribuiu para os 
danos sofridos pela apelada, pois não repassou as parcelas descontadas ou não cuidou em verificar a 
regularidade do repasse.

Assim, deve ser mantida a sentença integralmente.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  DESCONTOS  NO  CONTRACHEQUE  EFETIVADOS.  FALTA  DE 
REPASSE DOS VALORES PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA. 
INCLUSÃO  DO  NOME  DO  SERVIDOR  NOS  CADASTROS  RESTRITIVOS  DE 
CRÉDITO.  DANO  MORAL CONFIGURADO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. REJEITADA. DESPROVIMENTO. Deve-se observar na fixação do “quantum” 
indenizatório os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, objetivando diminuir a dor 
sofrida mediante uma compensação financeira, sem, no entanto, desgarrar-se da vedação ao 
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enriquecimento sem justa causa. (…). 
(TJPB; AC 001.2010.027875-1/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria 
das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2013; Pág. 14).

CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  MUNICÍPIO  QUE  DEBITOU  OS  VALORES  DO 
CONTRACHEQUE  DO  AUTOR  E  NÃO  REPASSOU  OS  MESMOS  AO  BANCO. 
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO  AUTOR  NOS  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO 
CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.  SÚMULAS  Nº  54  E  Nº  362  DO  STJ. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O dano moral 
decorrente da inscrição irregular em cadastros de inadimplente configura-se in re ipsa, ou 
seja, é presumido e não carece de prova. Não trazendo o apelante provas de que efetuou o 
repasse para o banco, devida a indenização por danos morais, arbitrada em valor razoável 
para a situação experimentada. 
(TJPB; AC 027.2011.000571-0/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José 
Aurélio da Cruz; DJPB 22/01/2013; Pág. 14).

Por fim, saliente-se que não há como negar que houve de fato a negativação 
da recorrida devido ao empréstimo contratado junto ao banco, através do Município de Solânea, 
como se vê do documento de fl. 27. Sendo assim, devida indenização por danos morais, devendo 
ainda ser declarada inexistente qualquer dívida decorrente do mencionado contrato.

Desse modo, evidente a obrigação de reparar os danos sofridos pela autora, 
já que o abalo ao crédito e às relações comerciais, que afetam o bom nome e o conceito social da 
pessoa são indenizáveis, consoante o entendimento iterativo de nossos tribunais 

No tocante ao  quantum  indenizatório, é cediço que a fixação do valor do 
dano moral  deve levar  em consideração as  funções  ressarcitória  e  punitiva da indenização.  Da 
confluência destas duas funções extrai-se o valor da reparação.

Em função  disso,  considerando-se  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  a 
indenização fixada em consonância com o entendimento desta 3ª Câmara Cível no importe de R$ 
5.000,00  (cinco  mil  reais)  mostra-se  adequada  para  compensar  satisfatoriamente  a  autora  pelo 
constrangimento imposto e evitar enriquecimento ilícito, observados os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade. 

Pelo exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao 
recurso, ante sua manifesta improcedência.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
       Juíza convocada
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