
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
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GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000802-81.2010.815.0251 – Patos
RELATOR         :Des. José Ricardo Porto
APELANTE       :Patosprev - Instituto de Seguridade do Município de Patos
ADVOGADO     :Francisco de Assis Camboim
APELADA 01    :Avani Torres de Lucena
ADVOGADO     :Alexandre da Silva Oliveira
APELADO 02    :Paraná Banco S/A.
ADVOGADO     :Márcio Alexandre Cavenague 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 
INSCRIÇÃO NO SERASA C/C INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO. 
DESCONTO  EFETIVAMENTE  REALIZADO  NO 
CONTRAQUEQUE  DA  PROMOVENTE.  QUITAÇÃO 
EVIDENCIADA. POSSÍVEL DEFEITO NO REPASSE. 
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS 
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO  CRÉDITO PELA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  ILEGALIDADE. 
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  5º  §2º  DA  LEI  Nº 
10.820/2003, QUE DISPÕE SOBRE RECOLHIMENTO 
DE  PRESTAÇÕES  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO. 
RESPONSABILIDADE  PELO  ILÍCITO  EXCLUSIVA 
DA  ENTIDADE  BANCÁRIA.  DANO  MORAL 
INSUBSISTENTE.  DEVEDORA  CONTUMAZ. 
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA. 
MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA 
DA  DEMANDA  COM  RELAÇÃO  À  PATOSPREV. 
EXCLUSÃO  DA  CONDENAÇÃO  RELATIVA  AO 
ABALO  PSÍQUICO.  RATIFICAÇÃO  DA  TUTELA 
ANTECIPADA. SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  21  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  557, 
§1º-A DO CPC. PROVIMENTO DO APELO.

-  “§  2º  Na  hipótese  de  comprovação  de  que  o  
pagamento mensal  do empréstimo,  financiamento ou  
arrendamento  tenha  sido  descontado  do  mutuário  e  
não tenha sido repassado pelo empregador,  ou pela  
instituição financeira mantenedora, na forma do § 5º, à  
instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o  
nome do mutuário em cadastro de inadimplentes.” (Lei

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art52


 10.820/2003 - Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

-  “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO.  
NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  AUSÊNCIA.  DANO  MORAL.  
DEVEDOR  CONTUMAZ.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA 
385/STJ.1. O recorrente, embora não tenha sido notificado  
previamente  da  inscrição  de seus dados  em cadastro  de  
inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, incidindo, no  
caso, a Súmula 385 desta Corte.2. "Da anotação irregular  
em  cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  
indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente  
legítima  inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  
cancelamento." (Súmula 385/STJ). 3. Agravo regimental a  
que se nega provimento.” (STJ - AgRg no Ag 1302159/RS, Rel. 
Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado 
em 20/02/2014, DJe 05/03/2014) (grifei)

                      VISTOS

Cuida-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Patosprev  -  Instituto  de 
Seguridade do Município de Patos, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito 

da 5ª Vara da Comarca de Patos que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto 

c/c  Indenização  por  Danos  Morais  movida  por  Avani  Torres  de  Lucena,  julgou 
procedente em  parte o  pedido  formulado  na  exordial,  condenando  a  apelante  ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, pelas ofensas psíquicas sofridas, 

bem ainda nos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a 

condenação.

Inconformado, o órgão previdenciário apelou (fls.284/288), aduzindo  que a 

inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes foi efetivada pelo Banco 

Paraná, à revelia da legislação que rege a questão (Lei nº 10.820/2003, art. 5º, § 2º),  

razão pela qual afirma ser dele a responsabilidade pelo ilícito apontado na inicial.

Outrossim,  argumenta  que  no  item  1.1.2,  do  Convênio  firmado  com  a 

instituição bancária, ficou estipulada a sua isenção em virtude de qualquer atraso.

Ademais, sustenta que a apelada/autora possui outros registros negativos, 

inseridos por diversas empresas, tais como o Banco do Brasil  e a Energisa, fato que 

descaracteriza o abalo moral indenizável.
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Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação,  

invertendo a sucumbência.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  305/314,  justificando  que  o  convênio 

mencionado pela recorrente só tem eficácia  inter parts,  e que a inserção do nome da 

demandante no Serasa só ocorreu devido a omissão do órgão previdenciário no repasse 

dos valores recolhidos.

Argui,  também,  que  a  retenção  e  a  entrega  das  parcelas  consignadas 

constituem obrigações da Patosprev, não o fazendo, descumpriu o contrato celebrado, 

gerando danos a terceiros, no caso, à Sra.Avani Torres.

Subsidiariamente, pugna, o apelado, para que a condenação seja solidária. 

   

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o 

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda, 

conforme cota de fls.323/325.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, importa registrar que é fato incontroverso o efetivo desconto 

realizado  no  contracheque  da  aposentada  das  parcelas  do  empréstimo  consignado, 

portanto,  afigura-se  patente  a  ilegalidade  da  inclusão  do  seu  nome  nos  cadastros 

inadimplentes, uma vez que não deu causa a tal fato.

Dito  isto,  conclui-se  que  a  questão  a  ser  resolvida  no  presente  recurso 

cinge-se à averiguação da responsabilidade pelo ilícito acima apontado,  já que o Banco 

indica como sendo da instituição previdenciária, e esta, por sua vez, aponta a entidade 

bancária, haja vista o descumprimento da norma de rege a matéria.
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Pois bem.

Depreende-se dos autos que foi o Banco Paraná que inseriu a demandante 

nos registros negativos de crédito, conforme demonstram os documentos de fls.15 e 204. 

Inobstante a  financeira/apelada afirmar que só praticou o ato discutido em 

razão da omissão da Patosprev no repasse dos valores descontados, tal fato não exclui a 

sua responsabilidade no ocorrido, haja vista os termos da legislação  pertinente ao litígio,  

Lei nº 10.820/2003, especificamente em seu art. 5º, § 2º, que assim dispõe:

“§ 2º Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal  
do  empréstimo,  financiamento  ou  arrendamento  tenha  sido  
descontado  do  mutuário  e  não  tenha  sido  repassado  pelo  
empregador, ou pela instituição financeira mantenedora, na forma 
do § 5º, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o  
nome  do  mutuário  em  cadastro  de  inadimplentes.”  (Lei  
10.820/2003 - Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Ora, deveria o Banco ter se certificado sobre a quitação das parcelas, ou 

não, pela mutuária, antes de penalizá-la com a restrição creditícia.

Desse  modo,  o  apelado  agiu  em  desconformidade  com  a  Lei  que 

regulamenta o desconto de prestações em folha de pagamento, sendo seu o encargo pelo 

ilícito praticado.

Nesse contexto,  caso realmente não tenha havido o repasse,  não sendo 

necessário para o desfecho da presente querela perquerir acerca da questão, já que a 

causa de pedir é a inscrição indevida no serasa em razão de dívida quitada, a providência 

viável, ainda segundo a norma supracitada, art.5º, § 3º, seria o ajuizamento de ação de 

depósito, em face da Patosprev, e não a inscrição do nome da demandante no cadastro 

dos maus pagadores, veja-se:

“§ 3º Na hipótese de ocorrência da situação descrita no § 2º, é  
cabível  o  ajuizamento  de  ação  de  depósito,  nos  termos  do  
Capítulo II do Título I do Livro IV da Lei no 5.869, de 11 de janeiro  
de 1973 - Código de Processo Civil, em face do empregador, ou  
da  instituição  financeira  mantenedora,  se  responsável  pelo 
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desconto,  na  forma  do  §  5º,  e  de  seus  representantes  legais”  
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

Assim,  restou  acertada  a  ratificação  na  sentença  da  tutela  antecipada 

concedida às fls.174/175, que impôs ao Banco Paraná a exclusão do nome da requerente 

dos registros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Todavia,  no tocante à indenização por dano moral fixada, entendo que o 

decisório de primeiro grau merece reforma.

Verifica-se  do  caderno  processual,  especificamente  às  fls.204,  que  a 

promovente  possui  outras  restrições  além  das  que  estão  sendo  agora  discutidas, 

inseridas pelo Banco do Brasil e pela Energisa.

Nesse diapasão, segundo o entendimento da Corte da Cidadania,  quem 

possui  legítimos  registros  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  não  pode  se  sentir  

moralmente  ofendido  por  inserções  posteriores,  restando  descaracterizado  o  abalo 

psíquico indenizável.

O  referido  posicionamento  ensejou  a  Súmula  385  do  STJ,  que  assim 

preconiza:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não  
cabe indenização  por  dano moral  quando preexistente  legítima  
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 

A título complementar, colaciono pertinentes julgados do referido Tribunal: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA.  AUSÊNCIA.  DANO MORAL.  DEVEDOR CONTUMAZ.  
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ.1. O recorrente, embora não  
tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados em  
cadastro  de  inadimplentes,  mostrou-se  devedor  contumaz,  
incidindo, no caso, a Súmula 385 desta Corte.2.  "Da anotação 
irregular  em  cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  
indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente  legítima 
inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  cancelamento."  (Súmula  
385/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - 
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AgRg  no  Ag  1302159/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  20/02/2014,  DJe 
05/03/2014) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
CANCELAMENTO DE REGISTRO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE 
CRÉDITO  DEVEDOR.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.  
DEVEDOR  CONTUMAZ.   AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO 
PROVIDO  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.  "Da  anotação  
irregular  em  cadastro  de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  
indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente  legítima  
inscrição,  ressalvado  o  direito  ao  cancelamento".  (Súmula  
385/STJ).  2.  Agravo regimental  não provido,  com aplicação  de  
multa.”  (STJ -  AgRg  no  REsp 1356572/RS,  Rel.  Ministro  LUIS 
FELIPE SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 05/03/2013, 
DJe 12/03/2013) (grifei)

Desse modo, embora o Banco seja o responsável pelo ilícito ocorrido, não 

subsiste o dever de indenizar, pelas razões acima expostas. 

Considerando, a existência de vencedores e vencidos, aplico a sucumbência 

recíproca,  nos  termos  do  artigo  21  do  Código  de  Processo  Civil,   devendo  os  ônus 

processuais serem repartidos entre a autora e a Instituição bancária demandada, haja 

vista a improcedência da ação com relação ao órgão previdenciário.

Diante do exposto, utilizo-me do art. 557, §1º-A da Lei Adjetiva Civil, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça,  para  PROVER O RECURSO, 
julgando  improcedente  a  demanda  com  relação  à  Patosprev  e   imputando  a 
responsabilidade  pelo  ilícito  constante  na  inicial  ao  Banco  Paraná,  restando 
mantida  a  tutela  antecipada  concedida.  Ato  contínuo,  excluo  da  sentença  a 
condenação  atinente  aos  danos  morais  e  aplico  a  sucumbência  recíproca,  nos 
termos acima delineados, ressaltando que a autora encontra-se sob os auspícios da 
Justiça Gratuita.

Publique-se.
                     Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa,  27 de abril de 2015, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto
              Relator                                                                    J/05RJ/08    
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