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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Pilõeszinhos – Adv.: Marco Aurélio Medeiros Villar
(OAB/PB nº 12.902).

Apelada: Gessana Cruz do Nascimento – Adv.: Claudio Galdino da Cunha
(OAB/PB nº 10.571).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  REALIZAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. NÃO REPASSE DAS PARCELAS
AO  BANCO.  INSERÇÃO  DO  NOME  NO
CADASTRO  DE  MAUS  PAGADORES.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ÔNUS  DA  PROVA  DO  MUNICÍPIO.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  REPASSE  DOS  VALORES
DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- “Não tendo a Edilidade se desincumbido do
ônus de comprovar que realizou os repasses
ao  banco,  nos  termos  do  art.  373,  II,  do
CPC/15,  há  dever  de  indenizar  a  parte  por
danos morais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Município
de  Pilõeszinhos,  hostilizando  sentença  de  fls.  37/38,  proveniente  do
Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, prolatada nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
movida por Gessana Cruz do Nascimento.

O Magistrado singular julgou procedente, em parte, os
pedidos,  para  condenar  o  Município  ao  pagamento  da  quantia  de  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais),  por  danos  morais,  corrigidos  pelo  IPCA,  a
contar da data da publicação da sentença, com juros de mora de 01%
(um por cento) ao mês, desde a inscrição indevida, bem como o repasse
ao banco/credor dos valores efetivamente descontados em folha.

Irresignado, o Município apelou da decisão (fls. 43/53),
suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora, por
não existir comprovação de requerimento administrativo.

No  mérito,  alegou  que  a  Caixa  Econômica  Federal
inseriu,  indevidamente,  o  nome  da  apelada  no  cadastro  de  maus
pagadores, já que lhe efetuou os repasses dos empréstimos consignados
do ano de 2014.

Outrossim, argumentou a inexistência de danos morais.
Destarte, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 56/58.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 66/70).
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É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR – Falta de Interesse de Agir

Suscitou o apelante que em razão da promovente não
ter,  primeiramente,  buscado  sanar  os  problemas  alegados  pela  via
administrativa, falta-lhe o devido interesse de agir.

Destarte,  o  esgotamento da via administrativa não é
pré-requisito para o ajuizamento de ação de cobrança.

Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento
administrativo do direito pretendido, sob pena de afronta ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a apelada realizou empréstimo

consignado com a Caixa Econômica Federal. No entanto, o Município não

efetuou os repasses das parcelas e, com isso, o seu nome foi inserido no

cadastro de maus pagadores.

Ocorre que, a Edilidade não se desincumbiu do ônus de

comprovar que realizou os citados repasses, nos termos do art. 373, II, do

CPC/15, “in verbis”:

“O ônus da prova incumbe:

(...)
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II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, resta ao apelante o dever de indenizar a parte

por danos morais.

No tocante ao arbitramento da verba indenizatória por

dano moral, deve o magistrado ter em mente a preocupação de evitar a

banalização  do  instituto  em  foco,  bem  como  impedir  possíveis

enriquecimentos ilícitos.

Nessa  ordem  de  ideias,  para  a  fixação  da  quantia

indenizatória, os critérios utilizados devem estar de acordo com a melhor

orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  pertinente  à  matéria  “sub

examine”, consoante a qual incumbe ao magistrado arbitrar, observando

as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do

agente  e  a  situação  da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de

locupletamento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender

aos fins a que se propõe. 

Sendo assim,  no  intuito  de se  investigar  o  valor  do

dano  moral  é  necessário  que  se  leve  em  consideração  às  condições

pessoais dos envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos

bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito. Nesse

passo,  evita-se  um prêmio  indevido  ao  ofendido,  indo  muito  além da

recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do  gravame

suportado.

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu

que:

“Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,
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recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao

nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte

da  empresa  recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,

com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do

bom  senso,  atento  à  realidade  da  vida  e  às

peculiaridades de cada caso″ (REsp 135.202-0-SP, 4ª

T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ. 19-5-1998).

Em reforço, convém trazer a lume a lição de Humberto

Theodoro Júnior:

“O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do

princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem

parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de

cada caso,  principalmente em função do nível  sócio-

econômico  dos  litigantes  e  da  maior  ou  menor

gravidade da lesão.” (RT 662/9).

Na  presente  hipótese,  a  indenização  não  poderá  ser

ínfima, a ponto de não alcançar o escopo de medida pedagógica, além do

gravame suportado pela vítima.

Assim, é de se manter o valor fixado em primeiro grau.

ISTO POSTO,  REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR  E  NEGO PROVIMENTO AO  APELO,  para
manter a sentença vergastada, incólume em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

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, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r             
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