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PRIMEIRA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MUNICÍPIO.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONCLUSÃO LÓGICA
DOS PEDIDOS DECORRENTES DOS FATOS NARRADOS
NA EXORDIAL. DESACOLHIMENTO DA PREFACIAL.

- Em sendo os pedidos decorrentes logicamente dos fundamentos
expostos na petição inicial constante dos autos, não há que se falar
em sua inépcia.

SEGUNDA  PRELIMINAR  ARGUIDA  PELA  EDILIDADE.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE
PARCELA  DEDUZIDA   PELA  PESSOA  JURÍDICA  DE
DIREITO  PÚBLICO  AO  BANCO  CONTRATADO.
NEGATIVAÇÃO  DA  AUTORA.  PROVAS  QUE
EVIDENCIAM  RELAÇÃO  NEGOCIAL  DIVERSA  DA
AFIRMADA  NA  EXORDIAL.  PROTESTO  OCASIONADO
POR  ENTE  DISTINTO  DO  MUNICÍPIO  PROMOVIDO.
ACOLHIMENTO  DA  MATÉRIA  PRECEDENTE.
PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.

- Em sendo a negativação decorrente de negócio jurídico diverso do
afirmado na petição inicial, na qual não participou o demandado, é
de  se  reconhecer  a  sua  ilegitimidade  para  figurar  na  lide,
extinguindo o processo sem exame do mérito.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO APELO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
ADESIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  pelo  Município  de Algodão de Jandaíra,
contra a sentença de fls. 34/37, proferida pela Juíza de Direito da comarca de Remígio, nos autos da
“Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  com  Pedido  de  Antecipação  dos  Efeitos  da  Tutela
cumulada com Obrigação de Fazer”, ajuizada por Cícera Martins da Silva.

Na  sentença  guerreada,  a  Magistrada  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente
procedente a lide, condenando o promovido a repassar os valores não transferidos do empréstimo
consignado realizado pela  autora por meio de convênio entre a edilidade e a Caixa Econômica
Federal,  omissão esta  que culminou com a negativação do seu nome em cadastro restritivo  de
crédito.

Demais disso, imputou ao demandado o pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além responsabilizá-lo pelos honorários sucumbenciais,
estipulados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões apelatórias (fls. 41/49), a Fazenda Municipal suscita preliminares de
inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva. No mérito, defende não ter responsabilidade quanto ao
ato lesivo, posto ter repassado devidamente as parcelas dos mútuos consignados.

Mais adiante, ressalta a fragilidade das provas apresentadas, incapazes de demonstrar
a veracidade dos fatos narrados, sendo necessária a realização de prova pericial e apresentação de
documentos originais para evidenciação do alegado.

Na sequência,  defende a  aplicação da sucumbência  recíproca  da verba honorária,
devendo haver compensação entre as partes.

Recurso Adesivo apresentado pela demandante (fls. 52/54), pugnando pela elevação
do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões não apresentadas (certidão fls. 62).

Parecer Ministerial  pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante (fls.
70/72v.

É o breve relatório.
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VOTO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Primeiramente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

A) Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

Argumenta a edilidade que a petição inicial deve ser indeferida por inépcia, pois a
mesma não contém pedido certo e determinado.

Em que pesem as alegações da instituição suplicante, entendo que o presente caso
não é de inépcia, uma vez que todos os pleitos requeridos na exordial referem-se concretamente aos
fundamentos nela expostos, não incidindo em qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 330, § 1º,
do Código de Processo Civil.

Ademais, ressalte-se que o pleito indenizatório constante na exordial foi formulado
em valor certo (R$ 10.000,00 – fls. 05), diversamente do alegado pelo suscitante.

Com base nessas considerações, o presente requerimento merece ser recusado.

B) Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município argui não ter legitimidade para responder pela demanda em apreço. 

O  Parquet, em seu parecer, opina pelo acolhimento da prefacial,  uma vez que “a
autora não conseguiu provar que o empréstimo com a Caixa Econômica Federal foi na modalidade
por consignação em folha de pagamento, haja vista que não colacionou nenhum documento que
comprovasse tal afirmação.” (fl. 71v).

Merece acolhimento a questão ora levantada.

Em sua exordial, a promovente afirma que a Prefeitura não teria repassado a parcela
de  empréstimo  consignado  contratado  através  de  convênio  entre  a  Prefeitura  de  Algodão  de
Jandaíra e a Caixa Econômica Federal.

In casu, o debate paira sobre a prestação com vencimento em 01/03/2012, cujo valor
corresponde a R$ 170,69 (cento e setenta reais e sessenta e nove centavos).

No entanto, da leitura das cópias dos contracheques juntados pela autora (fls. 09/10),
não consta  informação  de  que as  deduções  em comento  são efetuadas  pela  referida  instituição
bancária, inviabilizando a correlação entre o protesto e alguma avença de mútuo.
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Demais disso, no extrato de registro junto ao SERASA (fls. 11) apenas consta o nº do
contrato do qual decorre o protesto (01131668110002598372) e o valor respectivo de R$ 3.064,31
(três mil, sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), além de que a tela de consulta de fls. 12
informa que o liame contratual é na modalidade de FINANCIAMENTO, trazendo a conclusão de
que a negativação possui origem negocial diversa da afirmada na peça inaugural.

Assim sendo,  é  de se  concluir  que a  restrição  questionada tem origem em pacto
diverso  do  afirmado  pela  promovente,  procedida  por  instituição  que  não  é  o  ente  público
promovido.

Vejamos alguns precedentes semelhantes à situação em análise:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REPARAÇÃO  DE DANOS  MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DE NOME DE CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INCLUSÃO  PELO  SERASA.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA
EM  CONTRARRAZÕES.  CARACTERIZAÇÃO.  PRELIMINAR
ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. I- O Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do RESP. nº 1.061.134/RS, processado pela sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015, consolidou o entendimento de que os órgãos
mantenedores de cadastros de proteção ao crédito possuem legitimidade
passiva para responder as ações de reparação de danos morais advindos
da ausência de prévia notificação do devedor, nos termos do art. 43, §
2º,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  II-  Fundado  o  pedido  de
indenização por danos morais em falta de notificação prévia acerca da
inclusão  de  nome nos  bancos  de  dados  dos  órgãos  de  proteção  ao
crédito, ato levado a efeito pelo SERASA Experian, a CNDL, pessoa
jurídica distinta, não detém legitimidade para figurar no polo passivo
da ação de responsabilidade civil intentada pelo consumidor, impondo-
se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
267,  VI,  do  Código  de  Processo  Civil. III-  Recurso  conhecido  e
prejudicado.  Acolhida  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  arguida
contrarrazões. (TJMG; APCV 1.0241.15.000438-0/001; Rel. Des. Vicente de Oliveira
Silva; Julg. 07/03/2017; DJEMG 17/03/2017)  

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  RECURSO  DA  REQUERIDA  UNIMED
SEGUROS  SAÚDE  S/A.  ACOLHIDA  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  APONTAMENTO
NEGATIVO  PROMOVIDO  PELA  ESTIPULANTE.  RECURSO  DO
AUTOR.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DA
CONDENAÇÃO  DE R$  2.500,00  PARA R$  4.000,00  EM  ATENÇÃO
AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  RECURSOS  CONHECIDOS E  PROVIDOS.
1. Recurso da requerida Unimed Seguros Saúde S/A. Merece acolhida a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  considerando  que  o  registro  de
negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
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foi  promovido  exclusivamente  pela  primeira  requerida  (estipulante),
conforme se depreende do documento colacionado à fl.  54.  1.1 Nessa
senda,  apurado  que  os  danos  experimentados  pelo  autor  não  são
orginários de qualquer ato imputado à segunda requerida, é manifesta
sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, impondo-
se, em relação a ela, a extinção do feito sem apreciação do mérito.  2.
Recurso  do  autor.  Se  a  indenização  por  danos  morais  é  fixada  em
patamar irrisório, em face das circunstâncias da lide, preterindo-se sua
natureza,  na  espécie,  igualmente  dissuasória,  merece  amparo  a
pretensão  de  majoração.  Desse  modo,  em atenção  aos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, reputo que o valor de R$4.000,00
(quatro mil reais) se amolda ao conceito de justa reparação. 3. Recursos
conhecidos. Provido o apelo da requerida Unimed Seguros Saúde S/A
para  acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  por  via  de
consequência,  extinguir  o  feito,  em  relação  a  ela,  sem  resolução  de
mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Provido o recurso do
autor para elevar a condenação fixada a título de danos morais para o
importe  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais).  A  Súmula  de  julgamento
servirá de acórdão, conforme arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas
processuais  e  sem  honorários  advocatícios,  à  mígua  de  recorrente
vencido. (TJDF; ACJ 2015.04.1.012687-8; Ac. 966.819; Terceira Turma Recursal dos
Juizados Especiais; Rel.  Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg.  13/09/2016;
DJDFTE 28/09/2016)  

DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  OBRIGAÇÃO
CAMBIÁRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO,  POR  APONTAMENTO  DE  DUPLICATA  MERCANTIL
SEM  LASTRO.  Em  primeiro  grau,  os  pedidos  foram  julgados
procedentes  para condenar os  réus  ao  pagamento  de  danos  morais,
custas processuais e honorários advocatícios. Recurso da corré Fundo
de  Investimento  em  Direitos  Creditórios  Multisetorial  Lego  II.
Processual Civil. Ilegitimidade de parte passiva. Ausência de prova de
negativação efetivada pela corré cedente. Acolhimento da preliminar.
Extinção  do  feito.  Inteligência  do  artigo  267,  inciso  VI  do  CPC.
Sucumbência.  Inversão.  Recurso  do  corréu  ITAÚ  Unibanco  S/A.
Composição amigável  havida entre as partes.  Perda superveniente do
objeto  recursal.  Recurso  do  corréu  ITAÚ  Unibanco  não  conhecido.
Recurso  da  corré  Fundo  de  Investimento  provido  para  acolher  a
preliminar de ilegitimidade passiva.  (TJSP;  APL  0000163-79.2012.8.26.0609;
Ac. 9760870; Taboão da Serra;  Décima Oitava Câmara de Direito Privado;  Rel.  Des.
Edson Luiz de Queiróz; Julg. 24/02/2016; DJESP 16/09/2016)

Nesse diapasão, deve a ação ser extinta, pelos fundamentos ora delineados.

Posto  isso, REJEITO  A  PREFACIAL  DE  INÉPCIA  E  ACOLHO  A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO APELANTE, julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em consonância do parecer ministerial.

Análise do recurso adesivo prejudicada.
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Condeno  a  autora  nas  custas  e  honorários  de  sucumbência,  invertendo,  quanto  a
última verba, o percentual de 15% (quinze por cento) fixado em seu desfavor na sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz convocado em substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Vasti Clea Marinho da
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 J/04 e J/12(R)

Desembargador José Ricardo Porto
 6


	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0000830-80.2014.815.0551

