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                                           ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010259-98.2014.815.0251
ORIGEM                : 4ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR        : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)      : Município de Patos
ADVOGADO(A/S) : Abraao Pedro Teixeira Junior
01 APELADO(A/S): Maria do Socorro da Silva Oliveira
ADVOGADO(A/S) : Rinaldo Wanderley
02 APELADO(A/S): Banco Santander S/A
ADVOGADO(A/S)  :  Henrique Jose Parada Simão e Elisia Helena de Melo
Martini

CONSUMIDOR  –  Apelação Cível  – Ação
declaratória  de  inexistência  de  débito  c/c
indenização por danos morais  c/c repetição
de indébito e pedido de tutela antecipada –
Empréstimo  consignado  –  Preliminar  –
Confunde-se  com  o  mérito  –  Apreciação
conjunta  –  Ilegitimidade  passiva  “ad
causam”  -  Descontos  realizados  em folha
de pagamento – Ausência de repasse pela
fonte  pagadora  à  instituição  financeira  -
Inscrição indevida em cadastro restritivo de
créditos  –  Inexistência  de  débito  –  Dano
moral – Caracterizado – Responsabilidade
objetiva   –   Princípios  da razoabilidade e
proporcionalidade  - Desprovimento.

- Quando a preliminar arguida, confunde-se
com o  mérito  da  apelação,  será  com ele
conjuntamente analisada.

-  O abalo de crédito causado pela inscrição
e  manutenção  indevida  do  nome  nos
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cadastros  restritivos  de  crédito,  por  si  só,
gera e comprova o dano moral sofrido pela
parte lesada. 

-  A indenização  por  dano moral  deve ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a
extensão  do  dano  experimentado  pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode
ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de
reincidir em sua conduta. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

 MARIA  DO  SOCORRO  DA  SILVA
OLIVEIRA qualificada na exordial de fls. 02/06  moveu Ação declaratória de
inexistência  de  débito  c/c  indenização  por  danos  morais  c/c  repetição  de
indébito e pedido de antecipação de tutela em face do MUNICÍPIO DE PATOS
E DO BANCO SANTANDER S/A.

Em sentença exarada às fls. 87/91, a MM.
Juíza “a quo”, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de
Patos, e no mérito, julgou procedente o pedido de desconsideração de débito,
pelo que fica desconstituída a dívida que ensejou a negativação em nome da
autora, a saber, parcelas de 20/09/2010 referentes ao contrato de empréstimo
nº UG 000876365201325001, firmados entre a autora e o banco promovido,
pelo que determinou a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao
crédito em decorrência do débito ora debatido; julgou procedente o pedido de
indenização por dano moral e condenou os promovidos, solidariamente, ao
pagamento, em favor da promovente, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), devidamente corrigido e atualizado. Condenou, ainda, os demandados
em  partes  iguais  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios de sucumbência, os quais arbitrou em 15 % (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressaltando apenas que o Município é isento de
custas.
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Irresignado,  o  Município  de  Patos apelou,
aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, tendo em
vista  que  a  conduta  lesiva  não  foi  praticada  por  ele,  mas  pelo  Banco
Santander S/A, e no mérito, asseverou a ausência de nexo de causalidade,
responsabilidade  civil  não  caracterizada.  Dessa  forma,  pugnou  pelo
provimento do apelo, com a reforma da r. sentença, para o fim de extinguir o
processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva “ad causam”, ou
noutra hipótese, julgar improcedente a pretensão (fls. 97/99).

Devidamente  intimada,  a  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 104/106.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  apelatório  sem
manifestação de mérito (fls. 113/116).

É o relatório. 

VOTO

Vislumbra-se no caso “sub examine”, que o
cerne  do  presente  recurso  apelatório  é  se  o  Município  de  Patos  é  parte
legítima  para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  bem  como  diante  da
ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ora
apelante.

Joeirando  os  autos,  verifica-se  que  a
preliminar arguida de ilegitimidade passiva “ad causam”, confunde-se com o
mérito da questão arguida em sede de apelação cível, no tocante a ausência
de responsabilidade do  Município  de  Patos,  por  não ter  ele  negativado  o
nome da parte autora.

Assim,  passo  a  analisar  a  preliminar
arguida conjuntamente com o mérito da questão.

No  caso  em  questão,  verifica-se  que  a
autora,  funcionária pública do Município de Patos, contraiu um empréstimo
consignado bancário junto ao Banco Santander S/A, o qual seria pago em
parcelas  mensais  de  R$  168,30  (cento  e  sessenta  e  oito  reais  e  trinta
centavos), que estão sendo descontados mensalmente pela municipalidade. 

No entanto, para surpresa da autora, teve a
inclusão do seu nome no órgão de proteção ao crédito.
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Decidindo  a  querela,  a  magistrada
sentenciou julgando procedente os pedidos formulado na inicial, condenando
os promovidos a  indenizar a parte autora na quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), devidamente atualizado, bem como determinar a desconstituição da
dívida que ensejou a negativação do nome da autora e a exclusão do seu
nome dos cadastros  de restrição ao crédito  em decorrência do débito ora
debatido.

Insatisfeita,  o  Município  réu  apelou
aduzindo ser parte ilegitima para figurar no polo passivo da demanda, bem
como  inexistir  nexo  de  causalidade  entre  sua  ação  e  o  dano  moral  ora
pleiteado.

Certo  é  que  as  inscrições  indevidas  na
SERASA e no SPC caracterizam conduta ilícita, apta a gerar dano e autorizar
o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  “in  re  ipsa”,  tornando-se
desnecessária  a  comprovação  do  efetivo  prejuízo  causado  pela  conduta
ilícita.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DA
DEVEDORA  EM  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  DANO  MORAL  PRESUMIDO.
PRECEDENTES.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
FIXADO  COM  RAZOABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DA  TESE  REFERENTE  À
CULPA CONCORRENTE DA DEVEDORA.
1.- Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de
inscrição  irregular  em  cadastros  de  inadimplentes,  o
dano moral se configura in re ipsa.
2.-  A intervenção  do  STJ,  Corte  de  Caráter  nacional,
destinada  a  firmar  interpretação  geral  do  Direito
Federal  para  todo  o  país  e  não  para  a  revisão  de
questões  de  interesse  individual,  no  caso  de
questionamento  do  valor  fixado  para  o  dano  moral,
somente  é  admissível  quando  o  valor  fixado  pelo
Tribunal  de  origem,  cumprindo  o  duplo  grau  de
jurisdição,  se  mostre  teratológico,  por  irrisório  ou
abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que,
para a manutenção indevida da inscrição do nome da
Parte  agravada  em órgão  de  restrição  ao  crédito  por
débito  quitado,  foi  fixado,  em  19.10.2010,  o  valor  da
indenização em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título
de dano moral,  consideradas as forças econômicas da
autora da lesão.
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4.- No tocante à discussão sobre a culpa concorrente da
Devedora  para  inclusão  do  seu  nome  dos  órgãos  de
proteção ao  crédito,  verifica-se  que  a matéria  não foi
objeto  de  discussão  no  Acórdão  recorrido,  carecendo,
portanto,  do necessário prequestionamento viabilizador
do Recurso Especial, nos termos das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  171.538/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado em 19/06/2012,
DJe 28/06/2012)

Como é cediço,  a tese da irreparabilidade
dos danos morais encontra-se completamente superada, tendo o legislador
constitucional  previsto  a  possibilidade  de  sua  indenização,  sempre  que
violados direitos subjetivos de outrem. Veja-se:

Art. 5º. Omissis
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;  
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e  a  imagem  das  pessoas,  assegurando  o  direito  a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;

De  igual  forma,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (Lei  nº.  8.078/90)  em  seu  art.  6º,  incisos  VI  e  VII,  prevê  a
possibilidade de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.
Observe-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
VII  o  acesso  aos órgãos judiciários  e  administrativos,
com  vistas  à  prevenção  ou  reparação  de  danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados

Mais recentemente, o Código Civil  (Lei  nº.
10.406/2002) também reconheceu a possibilidade de ressarcimento da vítima
por danos morais e materiais sofridos. Confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral,  comete ato
ilícito.
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De regra,  o  dano moral  se configura pela
dor,  sofrimento,  angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima.  Desse
modo, entendem a doutrina e a jurisprudência brasileira que seria absurdo,
até mesmo, impossível se exigir do lesado a prova do seu sofrimento. Por
essa razão, tem-se entendido que o dano moral ocorre “in re ipsa”, ou seja,
decorre da própria conduta ofensiva do agressor.

Nessa  mesma  esteira  de  raciocínio,  o
eminente  Desembargador  e  catedrático  fluminense  SÉRGIO  CAVALIERI
FILHO1 leciona:

"(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do
dano  não  pode  ser  feita  através  dos  mesmos  meios
utilizados para a comprovação do dano material.  Seria
uma demasia, algo ate impossível, exigir que a vítima
comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de
depoimentos,  documentos  ou  perícia;  não  teria  ela
como  demonstrar  o  descrédito,  o  repúdio  ou  o
desprestigio através dos meios probatórios tradicionais,
o  que  acabaria  por  ensejar  o  retorno  à  fase  da
irreparabilidade  do  dano  moral  em  razão  de  fatores
instrumentais.
Neste  ponto  a  razão  se  coloca  ao  lado  daqueles  que
entendem  que  o dano  moral  está  ínsito  na  própria
ofensa,  decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em
outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo,  de tal  modo
que,  provada a ofensa, ispso facto está demonstrado o
dano moral,  à guisa de uma presunção natural."  (sem
grifos no original).

O  artigo  37,  parágrafo  único,  da  CF,
orientou-se  pela  teoria  do  risco  administrativo,  uma  vez  que  prevê  a
responsabilidade civil objetiva do ente público em caso de dano causado ao
administrado.

Nesse  sentido,  a  responsabilidade  do
Estado  independe  de  prova  do  elemento  subjetivo,  sendo  suficiente  a
demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido
pelo administrado.

“In  casu”,  indeclinável  reconhecer  que,
apesar de terem sido descontadas da servidora  as parcelas do empréstimo
consignado,  estas  não  foram  repassadas  pelo  Município  à  credora  no
momento oportuno, no termo do convênio.

1 in Programa de Responsabilidade Civil, 6 ed., Malheiros, 2005, p. 108.
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O Município de Patos não comprovou, em
momento  algum,  tal  repasse,  restringindo-se  a  simplesmente  alegar  que
foram transferidas regularmente todas as verbas. 

Dessa  forma,  em  virtude  dos  fatos
ocorridos,  com  a  negativação  do  nome  da  autora,  ora  apelada,  esta  foi
perturbada em suas relações psíquicas, na sua tranquilidade, experimentando
sentimentos de mal-estar, desgosto e aflição, haja vista o aborrecimento pelo
qual passara.

Nesse  sentido,  já  decidiu  os  nossos
Tribunais Pátrios. Veja-se:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  CONVÊNIO  PARA
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO  -  MUNICÍPIO  -  REPASSE  DOS
VALORES  DESCONTADOS  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO  -  AUSÊNCIA  -  NEGATIVAÇÃO  DO
NOME - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. - Em ação
de indenização, restando comprovado que o Município
deixou de repassar  para o Banco,  a tempo e modo, o
valor descontado diretamente na folha de pagamento do
servidor  público,  em  virtude  de  Convênio  para
empréstimo consignado, gerando a negativação do nome
do servidor no Serviço de Proteção ao Crédito, responde
objetivamente  pelos  danos  morais  que  lhe  foram
causados. A indenização por danos morais tem caráter
dúplice,  tanto  punitivo-pedagógico  para  que  o  agente
não  volte  a  cometer  igual  e  novo  atentado,  quanto
compensatório  em relação  à  vítima  para  minimizar  o
abalo experimentado.
(TJ-MG  -  AC:  10629120023953001  MG,  Relator:
Fernando  Caldeira  Brant,  Data  de  Julgamento:
20/02/2014,  Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 28/02/2014)

E:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -
DESCONTO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO  -
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  PELO  MUNICÍPIO  DOS
VALORES  DESCONTADOS  -  INCLUSÃO  DO  NOME
DA SERVIDORA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO  -  DANO  MORAL  -  CARACTERIZAÇÃO  -
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL. - Com o
advento da Constituição Federal de 1988, a reparação
pelo  dano  moral  integrou-se  definitivamente  ao
ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza
cogente, alçado à garantia constitucional. - O município
tem o dever de indenizar a autora pelo dano suportado
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em razão inscrição do seu nome no Serviço de Proteção
ao Crédito, motivada pelo descumprimento da obrigação
de  repassar  à  CEF  as  parcelas  do  contrato  de
empréstimo  consignado  descontadas  de  sua  folha  de
pagamento.
(TJ-MG - AC: 10194130042337001 MG, Relator: Barros
Levenhagen, Data de Julgamento: 20/08/2015,  Câmaras
Cíveis  /  5ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
28/08/2015)

Ainda:

NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM  ROL DE  INADIMPLENTES.  DÉBITO
ORIUNDO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
PARCELAS  REGULARMENTE  DESCONTADAS  EM
FOLHA DE  PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE
DOS  VALORES  AO  BANCO.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE
NÃO  PODE  SER  OPOSTA  AO  MUTUÁRIO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,  QUE  NÃO  COMPROVOU  A  CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DANO MORAL PURO, CONFIGURADO "IN RE IPSA".
INDENIZAÇÃO  REDUZIDA.  PRECEDENTES  DA
CÂMARA.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70054568076, Décima Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria
Michel, Julgado em 23/07/2013)

(TJ-RS - AC: 70054568076 RS, Relator: Mylene Maria
Michel, Data de Julgamento: 23/07/2013,  Décima Nona
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 26/07/2013)

Por  todo  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,  mantendo-se  na  íntegra  a  r.
sentença.

      É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

8



                                                                                          Apelação Cível nº 0010259-98.2014.815.0251

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

9


	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010259-98.2014.815.0251
	RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

