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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-63.2009.815.0081
Origem : Vara Única da Comarca de Bananeiras
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Município de Bananeiras
Advogado : Rembrandt Medeiros Asfora
Apelado : Maria Betania Bezerra da Rocha
Advogado : Kayser Nogueira Pinto Rocha

PRELIMINAR.  CONVERSÃO  DE  RITO  SUMÁRIO  EM
ORDINÁRIO.  FATO  SOLUCIONADO  POR  DECISÃO
SANEADORA.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
OPORTUNAMENTE.  INOCORRÊNCIA.  PRECLUSÃO  DA
MATÉRIA. CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.

Convertido o rito sumário em ordinário por meio de decisão
saneadora,  e  inocorrente  a  apresentação  de  recurso  em
momento  oportuno,  caracteriza  a  preclusão  da  matéria,
impossibilitando  a  análise  da  questão  por  este  Órgão  ad
quem.  

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA. DESCONTO  EFETUADO  NA
FOLHA  DE  PAGAMENTO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DOS  VALORES  PELA
ADMINISTRAÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FATO  QUE  NÃO  PODE  SER  SUPORTADO  PELO
CONSUMIDOR.  INSERÇÃO  INDEVIDA NO  BANCO  DE
DADOS  DO  SPC/SERASA.  ATO  ILÍCITO
CARACTERIZADO.  PREJUÍZO  DE  ORDEM  MORAL.
PROVA.  DESNECESSIDADE.  DANO  OBJETIVO.
CONSTRANGIMENTO  CARACTERIZADO.  VERBA
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INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. GRAVIDADE
DA  LESÃO  E  CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO
RESPONSÁVEL.  RAZOABILIDADE.  CARÁTER
PUNITIVO-PEDAGÓGICO  DA  INDENIZAÇÃO.
QUANTUM  EXACERBADO.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

A  inscrição  de  nome  de  servidor  público  em  órgão  de
proteção ao crédito, em decorrência da ausência de repasse
pela  administração  pública  do  valor  descontado  em  folha
para a instituição financeira, configura, via de consequência,
dano moral  passível  de  indenização,  que se consubstancia
pela  comprovação  do  próprio  fato,  independentemente  da
prova de resultado material. 

O  quantum  indenizatório  arbitrado,  considerando  os
elementos  do  ato  ilícito,  está  dentro  dos  parâmetros
norteadores  da  sua  fixação,  por  compensar  o  sofrimento
suportado pela vítima e servir para efeitos pedagógicos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a preliminar e,  no
mérito, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Município  de
Bananeiras contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Bananeiras nos
autos da ação de indenização em face dele ajuizada por Maria Betania Bezerra da
Rocha.

O Juízo a quo rejeitou as preliminares de inaplicabilidade do
rito sumário, de nulidade da citação e inépcia da inicial, sob fundamento de que
houve conversão de ofício do rito sumário em ordinário, e foi assegurado todos os
meios de defesa. No mérito, julgou procedente o pedido, por entender que houve
configuração  do  vício  do  serviço  pela  demonstração  da  inclusão  do  nome  da
autora em órgão de restrição ao crédito relacionada aos atos comissivo e omissivo
do promovido consubstanciados, respectivamente, na realização de desconto dos
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vencimentos da demandante decorrente da celebração de empréstimo consignado,
e  na  ausência  de  repasse  para  a  instituição  financeira,  condenando  o  ente
municipal  ao  pagamento  de  indenização  por  dano  moral  no  importe  de  R$
3.000,00  em  favor  da  promovente.  Condenou,  ainda,  ao  adimplemento  de
honorários  advocatícios  à  razão  de  20% do valor  da  condenação,  deixando de
submeter  a  demanda  ao  procedimento  da  remessa  oficial,  porquanto  o  valor
inserto no comando judicial era inferior a sessenta salários mínimos.

Argui  o  apelante,  preliminarmente,  a  nulidade  da  citação,
sob alegação de que recebeu a comunicação da audiência preliminar em prazo
inferior  a  vinte  dias,  e  essa  circunstância  viola  o  art.  277  do  CPC e  configura
cerceamento de defesa.

No mérito, assevera que a responsabilidade pela inclusão do
nome da apelada no órgão de restrição ao crédito é da Caixa Econômica Federal,  e
que o ato de terceiro exclui o ilícito apontado na exordial.

E na eventualidade de não acolhimento da tese concernente à
ausência de ato ilícito, sustenta que a extensão econômica da prestação arbitrada
está  em descompasso com o princípio  da razoabilidade,  além de proporcionar
enriquecimento sem causa à demandante, razão por que afirma que a prestação
indenizatória arbitrada deve ser reduzida.

Requer  o  acolhimento  da  preliminar  para  declarar  nulo  o
processo  e,  sucessivamente,  na  hipótese  de  não  deferimento  desse  pleito,  no
mérito, pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente o pedido.

A  apelada  afirma  que  a  nulidade  processual  não  está
configurada, ao argumento de que, após o Juízo  a quo deferir pedido formulado
pelo apelante, converteu o rito sumário em ordinário, motivo pelo qual requer a
rejeição da preliminar.

No  mérito,  aduz  que  o  ato  ilícito  está  configurado,  sob
alegação de que era da responsabilidade do apelante efetuar os descontos nos seus
vencimentos,  e  repassá-los  para  a  Caixa  Econômica  Federal,  e  que  a  quantia
arbitrada  está  dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
pugnando pelo desprovimento do apelo.

O  Ministério  Público  deixa  de  opinar  por  ausência  de
interesse a justificar sua intervenção, f. 115/117.

É o relatório.

VOTO:
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Preliminar de nulidade

Argui  o  apelante,  preliminarmente,  a  nulidade  da  citação,
sob alegação de que recebeu a comunicação da audiência preliminar em prazo
inferior  a  vinte  dias,  e  essa  circunstância  viola  o  art.  277  do  CPC e  configura
cerceamento de defesa.

Logo,  o  suposto  vício  de  constituição  do  processo  está
relacionado à modalidade de rito adotado.

Retratam os instrumentos probatórios insertos nestes autos
que o Órgão judicial originário chamou o feito a ordem, declarando nulo os atos
praticados a partir do despacho inicial, f. 18, e a relação processual seguiu seus
trâmites regulares.

As partes foram intimadas do despacho saneador prolatado
às  f.  54,  cujo  conteúdo declarou  ausente  qualquer  nulidade  a  ser  sanada,  e  o
apelante não se insurgiu contra esta decisão.

A  ausência  de  manifestação  em  desfavor  do  despacho
saneador  oportunamente  caracteriza  a  preclusão  das  discussões  relativas  a
supostos  vícios  existentes na relação processual,  e  essa  circunstância  impede o
rejulgamento da questão devolvida sob a ótica da nulidade, pois o apelante não se
insurgiu pela via adequada e no momento oportuno.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  Ação revisional  de  contrato  garantido
por  alienação fiduciária.  Decisão agravada que indefere  o pedido  de
levantamento  do  montante  incontroverso  e  determina  que  os
honorários  periciais  fiquem  ao  encargo  da  autora/recorrida.
Desnecessidade  de  prova  pericial.  Matéria  enfrentada  quando  do
despacho  saneador.  Ausência  de  manifestação  do  recorrente  no
momento adequado. Preclusão temporal.  Pedido de levantamento do
montante incontroverso  pela  instituição  financeira.  Possibilidade.
Recurso, em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJPR; Ag
Instr 1278545-2; Realeza; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Athos
Pereira Jorge Junior; DJPR 27/01/2015; Pág. 274)

APELAÇÃO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  DESPACHO  SANEADOR.
PRECLUSÃO.  SENTENÇA  CASSADA.  Mesmo  em  se  tratando  de
questão de ordem pública, não se pode novamente analisá-la, porquanto
não  foi  objeto  de  recurso  em  momento  oportuno.  AGRAVO  DE
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INSTRUMENTO.  ERRO  MATERIAL.  PRELIMINAR  REJEITADA.
OBRIGAÇÃO  IMPOSSÍVEL.  DECISÃO  ANTERIOR  NÃO
RECORRIDA.  PRECLUSÃO.  Mesmo  em  se  tratando  de  questão  de
ordem pública, não se pode novamente analisá-la, porquanto não foi
objeto de recurso da agravante em momento oportuno. VV: AÇÃO DE
COBRANÇA.  CONDOMÍNIO.  IMÓVEL ALIENADO,  EM  NOME  DO
ANTIGO PROPRIETÁRIO.  CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM
NOME  DO  CONDÔMIMO  POSSUIDOR  DO  IMÓVEL  VENDIDO.
ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO
ALIENANTE.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  DA  ESCRITURA.
IRRELEVÂNCIA.  CIRCUNSTÂNCIA  DO  CASO  CONCRETO.
Reputando-se incontroversa a alienação do imóvel, o alienante não mais
responde pelas taxas condominiais, ainda que não tenha sido registrada a
escritura pública de compra e venda, razão pela qual é parte ilegítima na
ação de cobrança. A verificação da responsabilidade pelas despesas de
condomínio, se do alienante ou comprador, deve-se passar pela análise e
peculiaridades do caso concreto, a considerar a ausência do registro do
contrato  de  compra  e  venda  no  Cartório  Imobiliário,  bem  como se  o
condomínio  teve  ciência  da  alienação.  Neste  caso,  o  promissário-
comprador, adquirente de unidade autônoma, regularmente imitido na
posse, responde pelas despesas ordinárias do condomínio. (TJMG; APCV
1.0024.12.101922-8/001;  Rel.  Des.  Newton  Teixeira  Carvalho;  Julg.
09/10/2014; DJEMG 17/10/2014)

Desta forma,  não conheço da preliminar de nulidade, por
estar caracterizada a preclusão em relação a essa matéria.

2 – Mérito

As  controvérsias  devolvidas  no  recurso  apelatório  versam
acerca da configuração ou não do ato ilícito e a extensão do quantum indenizatório.

O  decisum objeto deste recurso foi prolatado no sentido de
julgar procedente o pleito veiculado na exordial, por reconhecer que o dano moral
estava configurado pela inclusão indevida do nome de autora/apelada no órgão de
restrição  ao  crédito  em  relação  à  prestação  adimplida,  condenando  o
demandado/apelante a pagar a recorrida a quantia de R$ 3.000,00, a título de dano
moral.

Assevera o apelante que não se responsabiliza pela inclusão
do nome da apelada no órgão de restrição ao crédito, afirmando que esse ato foi
praticado pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual não está materializado o
ato ilícito.

Retrata o documento de f.  14,  que a inclusão do nome da
recorrida no sistema protetivo foi feita pela Caixa Econômica Federal.
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No entanto, esse ato decorreu da omissão perpetrada pelo
apelante, que descontou a prestação dos vencimentos da apelada, conforme revela
o conteúdo dos contracheques insertos nesta relação processual (Doc. 04), f. 15, e
não repassou para instituição financeira, que incluiu o nome da demandante em
órgão de restrição ao crédito por ausência de pagamento da prestação concernente
ao mês de setembro de 2009, f. 14.

Comprovando  a  autora/apelada  que  houve  a  restrição
cadastral pela ocorrência de inadimplemento que não deu causa, pois a prestação
foi  descontada  oportunamente  dos  seus  vencimentos,  a  conduta  ilícita  do
demandado/apelante está materializada.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  AUTOR  QUE  COMPROVA  O  DÉBITO  EM
FOLHA DAS PARCELAS DO MÚTUO FENERATÍCIO.  AUSÊNCIA
DE  REPASSE  DOS  VALORES  RETIDOS  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  RESPONSA-BILIDADE  QUE  NÃO  PODE  SER
ATRIBUÍDA  AO  CONSUMIDOR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NOS
CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE
IPSA. QUANTUM  INDENIZATÓRIO  (R$  6.780,00)  QUE  NÃO
COMPORTA  REDUÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA  PELOS  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  Tendo  o  autor  sido  inscrito  pela
demandada  sob  a  justificativa  de  inadimplemento  de  parcela  de
empréstimo consignado em folha de pagamento,  cujo  desconto  restou
demonstrado às fls. 52/66, é de se reconhecer a ilicitude da conduta da ré.
Eventual  ausência  de repasse pela entidade consignante  à  requerida
não pode ser atribuída ao consumidor.  Diante disso, mostra-se ilícita a
inscrição  do  nome  da  autora  nos  cadastros  restritivos  de  crédito,
caracterizando  o  dano  moral  na  modalidade  in  re  ipsa.  Quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 6.780,00, que não comporta redução, pois
de acordo com o patamar adotado pelas turmas recursais cíveis em casos
análogos. Juros de mora de 1% ao mês, que devem incidir a contar da
citação,  haja  vista  que  se  trata  de  responsabilidade  civil  contratual,
conforme  disposto  nos  arts.  405  do  CCB  e  219  do  CPC.  Astreinte
arbitrada  em  R$  100,00  por  dia  de  descumprimento  da  obrigação  de
fazer,  qual  seja  excluir  o  nome da autora  dos  cadastros  restritivos de
crédito, consolidada em R$ 1.000,00, que não comporta redução, uma vez
que fixada com razoabilidade. Tal valor poderá ser alterado, ainda assim,
pelo  juízo  de  execução,  em  momento  oportuno,  se  demonstrada  sua
excessividade  ou  irrisoriedade.  Sentença  mantida  pelos  seus  próprios
fundamentos,  nos  termos  do  art.  46,  da  Lei  nº  9.099/95.  Recurso
desprovido.  Unânime.  (TJRS;  RecCv  0050959-91.2014.8.21.9000;  Porto
Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg.
27/01/2015; DJERS 30/01/2015)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  DE
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MUNICÍPIO.  CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
RETENÇÃO  DE  VALORES.  NÃO  REPASSE  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  COBRANÇA  INDEVIDA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  PARÂMETRO
RAZOÁVEL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA.
MUNICÍPIO.  CUSTAS  PROCESSUAIS.  PAGAMENTO.  ISENÇÃO.
ARTIGO 3º DA LEI Nº 7.603/2001. A cobrança contínua das parcelas, em
razão  do  não  repasse  pelo  município  ao  credor  dos  valores  retidos
referentes a empréstimo consignado, configura dano moral passível de
indenização. O  valor  fixado  em  sintonia  com  os  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  sem exasperação nem aviltamento,
deve ser mantido. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Por força do disposto no artigo
3º da Lei do estado de mato grosso nº 7.603, 27 de dezembro de 2001,
município  é  isento  do  pagamento  de  custas  processuais.  Recurso  de
carmem Soares de arruda Silva não provido. Recurso do município de
nobres provido em parte. (TJMT; APL 150038/2014; Rel. Des. Luiz Carlos
da Costa; Julg. 27/01/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 59)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Responsabilidade  civil.  Empréstimo  consignado.
Desconto das parcelas na folha de pagamento do apelado. Ausência de
repasse.  Cobrança  das  parcelas.  Dano  moral  configurado.
Desnecessidade de comprovação do prejuízo. Manutenção do quantum
fixado  em  R$  500,00.  Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJAL;  APL
0000190-65.2011.8.02.0027;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Tutmés
Airan de Albuquerque Melo; DJAL 09/10/2014; Pág. 68)

Solucionada a questão relativa ao ato ilícito, passo a enfrentar
a controvérsia concernente à extensão do quantum indenizatório.

Aduz o apelante que o valor da indenização arbitrado pelo
Juízo  a quo está incompatível com os elementos que norteiam a sua fixação, por
violar o princípio da razoabilidade, e permitir a caracterização do enriquecimento
sem causa da apelada.

A ordem  jurídica  vigente  não  estabelece  critérios  fixos  e
determinados para  dimensionar  monetariamente  o  dano moral,  recomendando
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,  bem  como  possa  compensar  o
sofrimento  experimentado  em  decorrência  do  evento  e  das  perturbações
psicológicas posteriores.

Para a quantificação da indenização, o julgador deve se valer
do bom senso e ponderar os aspectos que norteiam a razoabilidade para atender
às peculiaridades do caso concreto, não podendo ser fixado quantum que torne a
condenação irrisória e nem tampouco valor vultoso que traduza o enriquecimento
sem causa.
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Os  instrumentos  probatórios  colacionados  nos  presentes
autos  retratam  que  a  quantia  de  R$  3.000,00  não  tornará  a  apelada  abastada,
considerando  que,  por  deter  a  qualificação  de  funcionária  pública,  percebe
mensalmente, adotando como parâmetro a menor remuneração devida a agente
público, um salário-mínimo.

Outrossim, entendo, portanto, que a quantia arbitrada pelo
Órgão  judicial  originário  está  condizente  com  os  critérios  pedagógico  e
sancionatório, fazendo com que o apelante tome precauções no sentido de que
fatos semelhantes não venham a ocorrer.

Portanto,  em  total  harmonia  com  o  conjunto  probatório
inserto  nestes  autos  a  sentença  hostilizada,  inexistindo  qualquer  retoque  a  ser
efetivado por este Juízo ad quem.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão
vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de abril  de 2015, o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  124.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, Juiz convocado para compor o quórum. Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora
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