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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Apelação Cível nº. 0005400-05.2015.815.0251

Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Apelante:  Instituto  de  Seguridade  Social  do  Município  de  Patos -
PATOSPREV – Adv.: Francisco de Assis Camboim (OAB-PB 3.998). 

Apelado (01): Banco BMG S/A – Adv.: Antônio de Moraes Dourado Neto
(OAB/PE nº 23.255)

Apelado (02): Rita de Sousa Silva – Adv.: Clélio Francisco Alves Morato
(OAB/PB nº 19.916-A)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NO
CADASTRO DE  DEVEDORES.  EM  RAZÃO DA
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  ATO  ILÍCITO  CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE  O
CONSIGNANTE  E  CONSIGNATÁRIO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Instituto
de  Seguridade  Social  do  Município  de  Patos  -  PATOSPREV-
hostilizando  a  sentença  do  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,
proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
manejada por Rita de Sousa Silva.

Historiando  os  fatos,  observa-se  que  o  Magistrado
singular julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar o banco
BMG  e  o  Instituto  de  Seguridade  Social  do  Município  de  Patos –
PATOSPREV ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por danos morais, corrigidos pelo INPC, a contar da data da publicação da
sentença, com juros de mora de 0,5% (meio ao cento) ao mês, desde a
inscrição  indevida,  condenando  os  promovidos  ainda,  em  honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformado com a sentença, a PATOSPREV alega, em
suma, que o Banco BMG inseriu, indevidamente, o nome da apelada no
cadastro  de  maus  pagadores,  já  que  lhe  efetuou  os  repasses  do
empréstimo consignado, razão pela qual afirma ser exclusivamente deste
a responsabilidade pelo ilícito apontado na inicial.

Apesar  de  devidamente  intimados,  os  recorridos  não
apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 159.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça  emitiu  parecer  (fls.  205/206)  sem,  contudo,  opinar  acerca  do
mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O

A  discussão  do  apelo  cinge-se  unicamente,  à
averiguação  da  responsabilidade  pelo  ilícito  acima  apontado,  já  que  a
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instituição previdenciária,  indica como sendo o banco apelado,  o  único
responsável pela ilícito apontado.

Em síntese,  o  caso  é  que  a  apelada,  Rita  de  Sousa
Silva, teve seu nome negativado injustamente, apesar de incontroverso o
efetivo desconto realizado no seu contracheque.

Diante de tal situação, o Magistrado de primeiro grau,
constatada a ilegalidade da inclusão do nome da apelada nos cadastros
inadimplentes, condenou os promovidos ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 

Em  sua  apelação,  a  PATOSPREV  sustenta  com
referência na Lei nº 10.820/2003, que o ato ilícito se deu unicamente por
ato do Banco demandado.

Destarte, ainda que se leve em conta a lei supracitada,
o seu art. 5º, §1 traz implicações para o apelante e o banco, conforme
abaixo:

“Art. 5o O empregador será o responsável pelas
informações prestadas, pelo desconto dos valores
devidos  e  pelo  seu  repasse  às  instituições
consignatárias,  que  deverá  ser  realizado  até  o
quinto  dia  útil  após  a  data  de  pagamento  ao
mutuário de sua remuneração disponível. 

§  1o O  empregador,  salvo  disposição  contratual
em  contrário,  não  será  corresponsável  pelo
pagamento  dos  empréstimos,  financiamentos,
cartões  de  crédito  e  arrendamentos  mercantis
concedidos aos seus empregados, mas responderá
como  devedor  principal  e  solidário  perante  a
instituição consignatária por valores a ela devidos
em razão de contratações por ele confirmadas na
forma  desta  Lei  e  de  seu  regulamento  que
deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou
repassados.” (Redação dada pela Lei nº 13.097, de
2015)

Em que pese tenha sido o banco BMG S/A que efetuou
a inscrição do nome do promovente no cadastro de inadimplentes, tal fato
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não tem o condão de afastar a pertinência subjetiva da edilidade para
figurar  no  polo  passivo  da  presente  demanda,  conquanto  a  pretensão
inicial tem por fundamento o fato de que a inscrição dos promoventes nos
cadastros  de  maus  pagadores  se  deu  por  suposta  desídia  do  órgão
previdenciário no repasse das parcelas do empréstimo.

Assim, tanto o consignante quanto o consignatário são
mutuamente responsáveis pela gestão do empréstimo, ou seja,  não se
pode excluir nenhum deles pela falha na execução do contrato.

Dessa forma, não cabe à PATOSPREV eximir-se da sua
obrigação quanto ao repasse dos valores descontados no contracheque do
autor, tampouco este não pode transferir à promovente a responsabilidade
pelo  ato  ilícito  da  edilidade,  eis  que,  ao  firmar  convênio  com  a
Administração Pública, assumiu os riscos da atividade econômica.

Nestes termos: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS
REALIZADOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA
À  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. INSCRIÇÃO  EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER
DE INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO
VALOR  DE  ACORDO  COM  OS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA  PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  AUSÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO. - A instituição financeira, na condição
de  fornecedora  de  serviços,  responde
objetivamente pelos danos causados à parte, em
virtude da deficiência na prestação dos serviços,
nos termos do art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor. -  Demonstrado nos autos, que o
nome do  autor  foi  inserido  nos  órgãos  de
restrição  ao  crédito,  em  razão  de  um
empréstimo,  cujo  valor  das  parcelas  vinha
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sendo devidamente descontado em sua folha
de  pagamento,  é  imperioso  reconhecer  a
falha  na  prestação  do  serviço  e,  por
consequência,  a  inexistência  do  débito  e  o
dever de indenizar. - É vedado à instituição
financeira,  transferir  ao  servidor  a
responsabilidade pelo ato do poder público,
em não repassar as parcelas descontadas do
vencimento do demandante, uma vez que ao
firmar  convênio  com  a  Administração,
assume os riscos do negócio,  de modo que
detectado  a  falha  no  repasse,  deveria  o
banco  acionar  o  verdadeiro  culpado  pelo
evento danoso.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00108304720138150011,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 26-
01-2016). (g.n.).

Logo,  tratando-se  de  responsabilidade  solidária  pelo

evento  danoso,  devem a  Administração  Pública  e  o  Agente  Financeiro

responderem pelo referido ato ilícito.

Por fim, quanto alegação de que efetuou o repasse da
parcela  com  vencimento  em  20/09/2014,  que  originou  a  inscrição  no
cadastro de devedores do autor, tal matéria não foi objeto de debate na
sentença,  por  conseguinte,  tendo  em vista  que  a  entidade  deixou  de
levantar tal tese no momento oportuno, vindo a juntar documentos nesse
sentido,  apenas  em sede de apelação,  resta  evidenciado,  neste  ponto,
inovação recursal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo a sentença
proferida pelo Juízo monocrático ser mantida na íntegra.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
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Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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