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EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
DÉBITO  REFERENTE  A  INADIMPLEMENTO  DE  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  DESCONTADO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO. MORA DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS.  RESPONSABILIDADE  IMPUTADA  AO  MUNICÍPIO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  RÉU.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA. TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  LEGITIMIDADE
CARACTERIZADA. CONFUSÃO ENTRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA
AÇÃO  E  JUÍZO  DE  MÉRITO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO DESCONTO EM FOLHA EM PERÍODO NO
QUAL  NÃO  HOUVE  PAGAMENTO  DE  SALÁRIO  AO  SERVIDOR.
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL  INCONTROVERSO.  NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA, PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERANTE A
QUAL  O  EMPRÉSTIMO  FOI  PACTUADO.  INÉRCIA  DO  AUTOR  PARA
QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.  DEVER  DE  PAGAMENTO  QUE  NÃO  PODE
RECAIR  SOBRE  O  ENTE  PÚBLICO.  CONTRATANTE  QUE  DEVERIA
BUSCAR OUTRA FORMA DE ADIMPLIR  A PRESTAÇÃO  CONTRATUAL.
DADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. A legitimidade, como qualquer outra condição da ação, deve ser aferida de acordo
com a teoria da asserção (in statu assertionis), isto é, o juízo de admissibilidade da
ação  deve  se  adstringir  ao  que  é  afirmado  pelo  autor  na  inicial,  porquanto  o
exercício do direito de ação é autônomo em relação ao direito material discutido.

2. A consignação em folha é mero modo de pagamento do empréstimo celebrado,
não  significando  que  a  responsabilidade  pelo  adimplemento  do  financiamento
obtido seja do órgão consignante ou da instituição financeira a favor de quem é
efetuado o desconto.

3. “Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto em folha
nos  meses  em  questão,  era  responsabilidade  da  autora,  verificando  no  seu
contracheque a ausência do desconto e consequente inadimplemento da parcela para
diligenciar junto à instituição financeira acerca do problema havido e providenciar
no pagamento da parcela que ficara em aberto” (Apelação Cível nº 70054316526,
12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Guinther Spode. j. 27.03.2014, DJ 28.03.2014).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação



n.º 0001353-28.2013.815.0131,  em que figuram como Apelante  o  Município  de
Cajazeiras e como Apelado Francisco Felipe Moreira Fernandes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação,  rejeitar a  preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, dar-lhe provimento. 

VOTO.

O Município de Cajazeiras interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara Mista  daquela Comarca, f. 119/124, nos autos  da Ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais intentada por  Francisco
Felipe  Moreira  Fernandes em  seu  desfavor,  que  rejeitou  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva arguida pelo Ente Público e, no mérito, julgou procedente o
pedido,  declarando  inexistente  o  débito  que  ensejou a  negativação  do nome do
Autor/Apelado junto aos órgãos de restrição ao crédito,  referente ao contrato de
empréstimo consignado firmado perante a Instituição Financeira, por entender que
as parcelas não foram descontadas de seu contracheque e repassadas à Instituição
Financeira  em razão do atraso  no  pagamento  do  salário  dos  meses  de  outubro,
novembro e dezembro de 2012, condenando o Município ao pagamento da quantia
de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como dos honorários sucumbenciais,
fixados no percentual de 10% sobre o montante condenatório.

Em suas razões recursais, f. 135/143, repisou a preliminar de ilegitimidade
passiva, sustentando que a conduta lesiva foi praticada exclusivamente pelo Banco
Corréu, responsável pela inscrição do Apelado nos cadastros restritivos de crédito.

No mérito,  afirmou que o inadimplemento  de salários  gera  obrigação ao
servidor de procurar a instituição bancária com quem haja contratado empréstimo
consignado e quitar eventuais parcelas não descontadas em virtude do atraso, pelo
que alega inexistir o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos
suportados pelo Apelado, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que a
preliminar arguida seja acolhida e o processo extinto sem resolução do mérito ou,
subsidiariamente, para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 145/149, o Recorrido defendeu que a única forma de o
Ente Público se eximir da responsabilidade imputada seria a comprovação de que
efetuou os repasses referentes ao contrato de empréstimo consignado e, como não o
fez, deve também ser responsabilizado pelas lesões extrapatrimoniais decorrentes da
inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, pelo que pugnou pelo
desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.



O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ex vi do § 1º, do art. 1.007,
do CPC/20151,  pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade,  dele
conheço.

A legitimidade, como qualquer outra condição da ação, deve ser aferida de
acordo  com  a  teoria  da  asserção  (in  statu  assertionis),  isto  é,  o  juízo  de
admissibilidade da ação deve se adstringir ao que é afirmado pelo autor na Petição
Inicial, porquanto o exercício do direito de ação é autônomo em relação ao direito
material discutido.

A conclusão pela existência ou não de correspondência entre a narrativa da
Inicial  e  a  realidade,  após  o  contato  com  as  provas  produzidas  no  curso  do
procedimento, consubstancia-se em julgamento do mérito da causa.

Como a causa de pedir é a indenização pelos danos ocasionados em razão da
negativação decorrente do inadimplemento de parcelas de contrato de empréstimo
consignado, e considerando que, segundo a narrativa autoral, a ausência de repasse
dos valores descontados ao Banco Credor se deu por atraso no pagamento do salário,
que  era  responsabilidade  do  Município  Apelante,  resta  caracterizada  sua
legitimidade passiva.

Se, após a instrução, ficar demonstrado que o Município Apelante não deu
causa direta à constituição do Apelado em mora perante a Instituição Financeira, será
imperativa a improcedência do pedido em relação a ele por ausência de ato ilícito que
lhe seja imputável, conclusão que não pode ser equiparada à negação apriorística de
uma das condições da ação, aferível,  repita-se,  in statu assertionis,  nos limites da
narrativa  exposta  na  Inicial,  impondo,  destarte,  a  rejeição  da  preliminar  de
ilegitimidade passiva.

Passo ao mérito.

O Autor, ora Apelado, teve seu nome negativado junto ao Serviço de Proteção
ao Crédito, f. 18, restrição em referência ao inadimplemento de parcelas do contrato
de empréstimo consignado que havia firmado perante o Banco Santander  (Brasil)
S/A,  cujas  parcelas  seriam  descontadas  de  seu  contracheque  pelo  Município
Promovido,  ora  Apelante,  e  não  foram  adimplidas  em  decorrência  do  atraso  no
pagamento dos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012.

O próprio  Município Apelante admitiu  o inadimplemento da verba  salarial
durante  o  período  alegado,  mas  sustentou  que  o  débito  perante  a  Instituição
Financeira, relativo ao empréstimo consignado, é de responsabilidade exclusiva do
Recorrido,  cabendo  à  Administração  Municipal  quitar  tão  somente  os  salários
atrasados.

É  certo  que  o  Ente  Público,  ao  permitir  a  realização,  por  parte  de  seus
servidores,  de  empréstimo consignado em folha  de  pagamento,  assumiu para si  a

1 Art.  1.007.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela  legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§  1º.  São  dispensados  de  preparo,  inclusive  porte  de  remessa  e  de  retorno,  os  recursos  interpostos  pelo
Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias,
e pelos que gozam de isenção legal.



obrigação de descontar os valores relativos às parcelas e repassá-los às instituições
bancárias com as quais os contratos tenham sido pactuados.

Ocorre  que,  consoante  o  entendimento  da  jurisprudência  dos  Tribunais  de
Justiça pátrios2, a consignação em folha é mero modo de pagamento do empréstimo
celebrado,  não  significando  que  a  responsabilidade  pelo  adimplemento  do
financiamento obtido seja do órgão consignante ou da instituição financeira a favor de
quem é efetuado o desconto.

O fato de o desconto em folha não ter sido efetivado, ainda que por ausência
de pagamento do salário, não exime a responsabilidade do Autor/Apelado, que deve

2 APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO DESCONTO EM FOLHA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE
REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Cabe à instituição financeira prestar
seus serviços de forma adequada, respondendo objetivamente pelas falhas advindas do seu serviço.
In  casu,  o  desconto  a  menor  no  valor  da  parcela  do empréstimo em consignação  não pode ser
atribuído ao tomador de empréstimo, sendo sim de responsabilidade da instituição financeira, uma
vez que estipula as condições, possibilidades e limites do valor a emprestar conforme a margem
consignável de cada cliente. II - Verifico a existência do contrato de empréstimo, como também a
negativação indevida do nome do apelado a gerar indenização por danos morais, porém, atesto a
necessidade de reajuste no quantum fixado a título de danos morais, para que se amolde as balizas da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  uma  vez  que  se  deve  levar  em  consideração  não  apenas  a
responsabilidade objetiva da empresa e os riscos que assume nos contratos que firma, mas também
de que o tomador do empréstimo, mesmo estando impossibilitado de receber o desconto integral da
parcela do empréstimo, mantém-se em dívida pelos valores pendentes de pagamento. III - Recurso
conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 0637302-04.2015.8.04.0001, 3ª Câmara Cível do
TJAM, Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 19.09.2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
FOLHA DE SALÁRIO - DÉBITO EM FOLHA NÃO REALIZADO - PAGAMENTO POR MEIO
OUTRO - CONTRATAÇÃO NÃO CUMPRIDA - MORA NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
- VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO E
DEVER DE INDENIZAR AFASTADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A mora no pagamento das
prestações  de  empréstimo  consignado  em  folha  pagamento  enseja  o  vencimento  antecipado  do
contrato,  mormente quando,  em caso de impossibilidade da consignação da parcela,  a  autora se
obrigou  a  efetuar  tal  pagamento  desta  via  boleto  bancário,  mas  manteve-se  inerte.  Sendo
incontroversos a contratação e o inadimplemento, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de
proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CCB. Recurso
não provido. (Apelação Cível nº 0377840-22.2014.8.13.0701 (1), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel.
Márcia de Paoli Balbino. j. 17.02.2016, Publ. 01.03.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  AUSÊNCIA  DO  DESCONTO  EM
FOLHA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRITIVOS DE CRÉDITO. A consignação em folha
é mero modo de pagamento do empréstimo celebrado, não significando que a responsabilidade pelo
adimplemento do financiamento obtido seja do órgão consignante ou da instituição financeira a favor
de quem é efetuado o desconto. Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto
em folha nos meses em questão, era responsabilidade da autora, verificando no seu contracheque a
ausência do desconto e consequente inadimplemento da parcela para diligenciar junto à instituição
financeira acerca do problema havido e providenciar no pagamento da parcela que ficara em aberto,
não podendo responsabilizar a instituição financeira que apenas recebe o valor objeto do desconto.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível nº 70054316526, 12ª Câmara Cível
do TJRS, Rel. Guinther Spode. j. 27.03.2014, DJ 28.03.2014)

CIVIL.  CONTRATO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  INADIMPLEMENTO  DE  UMA
PRESTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DO  DESCONTO  EM  FOLHA.  INÉRCIA  DO  AUTOR  PARA



honrar com as obrigações por ele assumidas, até mesmo porque não pode ele negar
que tinha conhecimento de que o desconto não foi realizado, posto que sabia que o
salário não vinha sendo pago.

Caberia  a  ele,  sabedor  de  que  o  valor  das  parcelas  não  poderia  ter  sido
descontado, contatar a Instituição Financeira, a fim de satisfazer o pagamento das
prestações, o que não se observou na hipótese, ensejando a legítima negativação de
seu nome pelos débitos inadimplidos.

Posto isto, conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva do Município Apelante, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando
a  Sentença,  julgar  improcedente  o  pedido  em  relação  ao  Ente  Público,
invertendo o ônus sucumbencial para condenar o Autor/Apelado ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro no
valor  de  R$  1.000,00,  suspensa  sua  exigibilidade,  em  razão  da  gratuidade
judiciária que lhe foi concedida.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.  SÚMULA Nº  90  DA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE. Embora a responsabilidade da instituição
financeira ré seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a
demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o
referido ato. O autor não refutou o débito em aberto, limitando-se a argumentar que o desconto não
foi  realizado por  falha  do empregador ou do próprio  banco,  o  que não afasta  sua obrigação de
pagamento.  Não há  nos  autos  qualquer  notícia  de  que  o  apelante  tenha  procurado  a  instituição
financeira apelada para quitar o débito, afirmando apenas que o pagamento deveria ocorrer por meio
de  desconto  em  folha.  Assim,  diante  da  ausência  dos  descontos  em  folha  caberia  ao  devedor
diligenciar  junto  à  instituição  financeira  a  fim  de  regularizar  o  seu  débito.  Destarte,  estando
inadimplente, a negativação foi regular, inexistindo dano a ser reparado. A inscrição de consumidor
inadimplente em cadastro de restritivo de crédito confira exercício regular de direito (Súmula nº 90
da Jurisprudência Predominante desta Corte) Recurso manifestamente improcedente, ao qual se nega
seguimento, com fulcro no art.  557, do Código de Processo Civil. (Apelação Cível  nº 0125735-
55.2011.8.19.0001, 16ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Lindolpho Morais Marinho. j. 09.01.2014, DJ
27.02.2014)


