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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO

Apelação Cível e Remessa Necessária nº. 0007397-40.2010.815.0011

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante:  Município  de  Campina  Grande,  representado  por  seu
Procurador, Oto de Oliveira Caju (OAB/PB nº 11.634)

Apelada (01): Ana Lúcia Firmino Ribeiro – Adv.: Francisco Pedro da Silva
(OAB/PB nº 3.898)

Apelado  (02):  Banco  Bonsucesso  S.A.  -  Adv.:  Felipe  Gazola  Vieira
Marques (OAB/MG nº 76.696)

EMENTA: REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  DESCONTO  INDEVIDO.
CONDENAÇÃO  EM  DANOS  MORAIS.
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
ANÁLISE CONJUNTA DA PRELIMINAR COM O
MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
MUNICÍPIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL.

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 e

à remessa oficial.

Relatório

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta
pelo Município de Campina Grande - PB, hostilizando sentença proferida
pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande, nos
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autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Ana
Lúcia Firmino Ribeiro.

Ao  julgar  o  feito,  a  magistrada  a  quo julgou
procedentes  os  pedidos,  para  condenar  o  Banco  Bonsucesso  S/A  na
repetição do indébito no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem com,
para  reconhecer  a  responsabilidade  solidária  do  Município  de  Campina
Grande e da referida instituição financeira pelo evento danoso, fixando  a
título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).

Irresignado,  o  Município  de  Campina  Grande  apelou,
ventilando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que a
responsabilidade  pelos  eventos  é  única  e  exclusivamente  do  Banco
Bonsucesso  S/A,  eis  que  agiu  apenas  como  um mero  instrumento  de
repasse e desconto dos valores, e que se houve alguma ilicitude, essa se
deu em razão da instituição financeira que lhe enviou a documentação
errada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 164-V.

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou
pelo desprovimento do recurso apelatório (fls. 171/173).

É o relatório.

Voto

Ab initio, conheço do recurso, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade.

No entanto, o presente recurso não merece ser provido
pelas razões expostas a seguir.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Argumenta  o  apelante  não  ser  responsável  pelos
descontos  realizados  no  contracheque  da  autora,  visto  que  os
acontecimentos  descritos  na  inicial,  tiveram  origem  em  ato  do  Banco
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Bonsucesso  S/A  que  lhe  enviou  termo de  autorização  de  desconto  de
empréstimo consignado com matrícula errada.

Em face do entrelaçamento do tema suscitado em preli-
minar e o mérito da questão, a análise da tônica dar-se-á de forma con-
junta.

Mérito

A  controvérsia  gira  em  torno  da  possibilidade  do
Município  apelante,  responder  ou  não,  solidariamente  pelos  prejuízos
causados à promovente.

Compulsando o caderno processual,  verifica-se que a
autora é funcionária pública, exercendo a função de auxiliar de serviços
gerais, na Secretaria de Saúde do Município de Campina Grande.

Ocorre  que nos  meses  de janeiro  a  abril  do  ano  de
2010, teve descontado mês a mês do seu contracheque, a importância de
R$  125,00  (cento  e  vinte  e  cinco  reais)  em  virtude  de  um  suposto
empréstimo consignado, o qual nunca contratou.

In  casu,  a  edilidade  não  impugnou  a  ilegalidade  do
desconto, no entanto, sua defesa restringe-se quase que exclusivamente,
na alegação de que tal fato decorreu em razão de erro na documentação
enviada  pelo  Banco  promovido,  tendo  agido  apenas  como  mero
intermediário no repasse e desconto dos valores contratados.

Como  se  sabe,  a  responsabilidade  civil  consiste  na
coexistência do dano, do ato culposo e do nexo causal, a concorrência
desses elementos é que forma o fato constitutivo do dever de reparação.

 Demonstrado o dano moral  visto  que a autora teve
parte do seu salário  suprimido,  o ato  culposo consistente no desconto
indevido, e a responsabilidade do Município que não agiu com o devido
zelo  ao  analisar  os  documentos  enviados  pela  instituição  financeira,
realizando  o  indevido  desconto  no  contracheque  da  promovente,  resta
evidenciada a responsabilidade do Município perante o ato discutido.

Logo,  não  tendo  o  Município  demandado  provado
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qualquer  fato  impeditivo,  extintivo  ou  modificativo  do  direito  alegado,
conforme  exigência  do  art.  373,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  é
imperioso  reconhecer  a  falha  na  prestação  do  serviço  e,  por
consequência,  a necessidade de indenizar, haja vista ser  inegável  os
transtornos suportados por quem tem descontados dos seus rendimentos
valores decorrentes de empréstimo que tecnicamente não contraiu

Neste  mesmo  sentido,  segue  trecho  do  parecer  da
Procuradoria de Justiça (fl. 172): 

“Desse  modo,  não  há  como  se  negar  que  o
Município, em razão de equívoco e notória falta de
cuidado, deu causa direta  aos descontos indevidos
que, a primeira vista, pareciam fraudulentos, já que
não solicitados pela servidora em questão, razão pela
qual  sua  responsabilização  se  mostra  medida
impositiva.”

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA  E  AO  APELO,
mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

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, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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