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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS.  MUNICÍPIO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
RECONHECIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  PRELIMINAR
AFASTADA.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  CAUSA
MADURA.  MÉRITO.  SERVIDOR  MUNICIPAL.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE
DOS  VALORES  DESCONTADOS  PELO  MUNICÍPIO.
CONDUTA  OMISSIVA.  “FAUTE  DU  SERVICE”.
INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
DEVER  DE  INDENIZAR.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. 

-  Manifestamente descabida a tese da ilegitimidade passiva
ad causam, arrimada na arguição de que quem praticou o ato
de  inscrição  nos  cadastros  restritivos  ao  crédito  fora  a
instituição financeira. 

- Em caso de omissão, a responsabilidade do ente público é
subjetiva, fundamentando-se na denominada falta do serviço
ou  culpa  do  serviço  público  pelo  seu  mau  funcionamento
('faute  du  service').  É  quando  o  Estado,  devendo  agir  por
imposição legal, não age ou o faz de forma deficiente.

-  Configura-se  o  dever  de  indenizar  na  hipótese  em que a
inscrição  do  nome da  autora  no  cadastro  de  inadimplentes
teve  como  causa  a  conduta  culposa  da  municipalidade,
consubstanciada  na  ausência  de  repasse  à  instituição
financeira  credora dos  descontos efetuados  na remuneração



do servidor público.

- Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio
da  razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.
Simultaneamente,  o valor  não pode ensejar  enriquecimento
sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a
reincidência em conduta negligente.

-  “Em se  tratando  de  indenização  por  danos  morais  fixada
contra a Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da
data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ c/c art. 398 do CC),
ao  passo  que  a  correção  monetária  incide  a  partir  do
arbitramento  da  quantia  (Súmula  nº  362/STJ),  observado  o
disposto na Lei nº 9.494/97 (com a alteração dada pela Lei nº
11.960/09)”1

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a
súmula de julgamento de fl. 83.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  José  Leonilson  Pereira
Bezerra  contra  sentença  prolatada  pelo  MM.  Juízo  da  Comarca  de  Araçagi,  que
acolheu  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam  e  julgou  extinto,  sem
resolução do mérito, o processo.

Inconformado  com  o  provimento  jurisdicional  de  primeiro
grau, a parte autora apresentou suas razões recursais,  pugnando pela reforma da
decisão, argumentando, em breve síntese, a legitimidade passiva do Município, pois
fora  ele  quem  descontou  mensalmente  os  valores  referentes  às  parcelas  do
empréstimo bancário, deixando de repassá-los à instituição financeira.

Assevera  a  necessidade  de  aplicação  do  art.  1.013,  §  3º,  CP,
julgando os pedidos iniciais, com a sua procedência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,



deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente. 

É o relatório.

VOTO

Adianto que deve ser dado provimento ao recurso.

Pelo  que  se  colhe  dos  autos,  o  apelante,  na  qualidade  de
servidor  público  do  Município  de  Araçagi,  ora  recorrido,  firmou  contrato  de
empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal ,  autorizando o desconto
das prestações diretamente da sua folha de pagamento, conforme convênio celebrado
entre o Banco e o Município, no qual é servidor.

Ocorre que o Município de Araçagi, sem qualquer justificativa,
manteve os descontos no contracheque do autor e deixou de efetuar os respectivos
repasses para a instituição financeira, razão pela qual esta procedeu à inclusão do
nome do autor em cadastro de proteção ao crédito (fl. 29).

Em razão disso, o autor pleiteou a indenização a título de danos
morais, tendo o Juízo a quo acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva e extinto,
sem resolução do mérito, o processo.

Inicialmente  cumpre  analisar  a  prefacial  de  ilegitimidade
passiva ad causam arguida.

A legitimidade passiva ad causam é uma das condições da ação
relativa ao autor e ao réu, uma vez que ambas as partes devem ser legítimas. Possível
afirmar,  portanto,  de  maneira  singela,  que  possui  legitimidade  ativa  o  titular  da
pretensão posta em juízo e legitimidade passiva aquele que se encontra sujeito àquela
pretensão.  Contudo,  a  legitimidade  somente  é  aferível  diante  de  uma  situação
específica, deduzida em juízo.

Deste  modo,  terão  os  litigantes  legitimidade  quando  se
verificar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes que estão
envolvidas na situação conflituosa e as que se encontram em juízo.

A respeito  do  tema,  calha  transcrever  a  doutrina  de  Arruda
Alvim: 

“(...)  a  legitimidade  do  réu  decorre  do  fato  de  ser  ele  a  pessoa
indicada,  em  sendo  procedente  a  ação,  a  suportar  os  efeitos
oriundos  da  sentença.  (In.  Curso  de  Direito  Processual  Civil,
Forense: Rio de janeiro, 2005, pág. 67).



Diante  do  ensinamento  doutrinário,  conclui-se  que  a
legitimidade da parte ré advém do fato de ser ela a pessoa indicada a suportar os
efeitos provenientes da condenação. 

Dessa maneira,  dúvida não há de que o  apelado é  a  pessoa
contra quem pode ser oposta a pretensão indenizatória.

A parte autora pactuou com a Caixa Econômica Federal uma
Cédula de Crédito Bancário, fls. 19/26, por meio de convênio com o Município de
Araçagi,  no  qual  consta  em  sua  cláusula  quarta,  a  obrigação  do
convenente/empregador, ou seja, a descontar em folha de pagamento as prestações
decorrentes do instrumento contratual, senão vejamos:

“CLÁUSULA QUARTA – O Emitente desde já autoriza, em caráter
irrevogável  e  irretratável,  o  CONVENENTE/EMPREGADOR  a
descontar em folha de pagamento as prestações desta CCB.”
 
Destarte,  resta  impossível  ratificar o  entendimento perfilhado

na  sentença,  no  sentido  da  ausência  da  condição  da  ação  materializada  na
legitimidade passiva ad causam, daí porque afasto a preliminar de carência de ação
acolhida, devendo a sentença, pois, ter sua nulidade reconhecida ex officio.

Com  efeito,  registre-se  que,  embora  nulo  o  decisum, por
reconhecer  equivocadamente  a  legitimidade  passiva, o  feito  se  encontra  em
condições de imediato julgamento, afigurando-se desnecessário, destarte, o retorno
dos autos ao primeiro grau para nova decisão, conforme preceitua o art. 1.013, § 3º, II
e III, do CPC, abaixo transcrito:

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o  conhecimento  da
matéria impugnada.
[...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
[...]
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com
os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em
que poderá julgá-lo;

Em razão disso, procedo ao exame do mérito.

Quanto ao mérito, importa destacar que a negativação do nome
do autor se deu de forma irregular, pois o mesmo não pode ser responsabilizado por
uma falha havida entre o agente arrecadador e a instituição bancária. 



Com efeito, não houve qualquer justificativa plausível por parte
do Município  para  a  suspensão  dos  repasses  para  a  instituição financeira,  o  que
motivou a negativação do nome do autor em órgãos restritivos de crédito em razão
do inadimplemento contratual.

Logo,  é  flagrante  a  responsabilidade  do  agente  arrecadador,
que manteve os descontos no contracheque do autos, deixando, por conseguinte, de
repassá-los ao Banco credor, permitindo, assim, que o mútuo não fosse honrado e
que  a  instituição  bancária  negativasse  seu  nome  no  rol  dos  inadimplentes,
circunstância  essa  que  revela  a  atitude  ilícita  do  Estado,  passível  de  reprimenda
judicial.

Sendo assim, não tendo o Estado agido com a diligência que lhe
era exigida,  ao manter  os descontos e  deixar  de promover o repasse dos  valores
relativos ao empréstimo consignado ao Banco, deve o mesmo ser responsabilizado
pelos danos causados ao autor em decorrência desses atos.

Com efeito, tendo sido autorizado o empréstimo consignado, o
qual requer a intermediação da entidade pagadora, in casu, o Município de Araçagi, é
previsível a possibilidade de entraves, tais como atraso ou inexistência de repasse,
razão pela qual eventual irregularidade, antes da adoção de qualquer medida, deve
ser informada ao Banco, providência não tomada pelo Município réu.

Assim, não pode ser penalizado o consumidor, em relação ao
qual não foi produzida nenhuma prova de negligência, o que desloca integralmente a
responsabilidade para o demandado. 

Impende  destacar,  outrossim,  que  a  negativação  ou  a
manutenção indevida do nome da parte, em cadastros de inadimplentes, configura o
dano moral puro - “in re ipsa”, que prescinde de comprovação do prejuízo, o qual é
presumido. A respeito, confira-se o seguinte julgado:

“A  exigência  de  prova  de  dano  moral  se  satisfaz  com  a
demonstração da existência de inscrição indevida no cadastro da
SERASA”. 1

Diante de tais considerações, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  EM  CADASTROS  DE
INADIMPLENTES.  DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO
JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Dano moral
decorrente do descumprimento de decisão judicial, que determinou
a  abstenção  de  inscrição  do  nome  do  autor  em  cadastro  de

1

STJ - AgRg no Ag 733018 / RS – Rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJBA) – T3 - DJe 17/06/2009.



inadimplentes. São grandes os transtornos de quem tem seu nome
inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante
o comércio de bens, ultrapassando o mero dissabor. Desnecessidade
de  comprovação  do  prejuízo  advindo  da  inscrição  indevida.  2.
Manutenção  do  quantum  indenizatório.  Valor  que  assegura  o
caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se
elevado  bastante  ao  enriquecimento  indevido  da  parte  autora.
NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.”3 

Nesse  diapasão,  tenho  que  o  contexto  probatório  dos  autos
autoriza  inferir  pela  configuração  do  dano  moral,  pois  a  ação  dos  recorridos
constituiu violação ao estado íntimo do autor.

Assim,  é  de  se  atentar  para  a  finalidade  pedagógica  da
indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a reiteração de prática de ato
socialmente detestável e conceder uma simbólica compensação pelo desconforto e
aflição sofridos pela parte. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp  nº
238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios
determinados e fixos para a quantificação do dano moral.  Recomendável que o
arbitramento  seja  feito  com  moderação e  atendendo às peculiaridades do caso
concreto” (grifei).

Sendo assim, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se revela adequado, vez que não acarreta enriquecimento ilícito para
a vítima e, por outro lado, desestimula a reincidência pelos agentes causadores do
dano, no caso, o Município de Araçagi.

Quanto  aos  juros  de  mora  e  correção  monetária,  o  Colendo
Superior  Tribunal  de Justiça  já  decidiu que  “Em se tratando de indenização por
danos morais fixada contra a Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da
data  do  evento  danoso  (Súmula  n.  54/STJ  c/c  art.  398  do  CC),  ao  passo  que  a
correção monetária incide a partir do arbitramento da quantia (Súmula nº 362/STJ),
observado  o  disposto  na  Lei  nº  9.494/97  (com  a  alteração  dada  pela  Lei  nº
11.960/09)”2, merecendo retoque a sentença nesse aspecto.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  dou
provimento ao recurso apelatório, para, julgando procedente a pretensão autoral,
condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos nos moldes acima.

Condeno  o  Município,  ainda,  ao  pagamento  de  honorários

3   TJRS – AC 70042982843 – Rel. Isabel Dias Almeida – 5º C. Cível – Julgamento: 22/06/2011
2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003963720088150831, 1ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES. LEANDRO

DOS SANTOS , j. em 12-09-2017



advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do que dispõe o art. 85, §3º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


