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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000534-92.2013.815.0551
ORIGEM :Comarca de Remígio
RELATOR          :Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado em substituição
ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE    :Município de Remígio, representado por seu procurador 
Vinícius José Carneiro Barreto
APELADA :Maria Tania Felício dos Santos
ADVOGADA :Dilma Jane Tavares de Araújo (OAB/PB 8.358).

CIVIL –  Apelação  Cível  –  Ação  de
indenização por danos morais e pedido de
antecipação de tutela c/c obrigação de fazer
–  Empréstimo  consignado  em  folha  de
pagamento  –  Cobrança  indevida  –
Desconto realizado – Ausência de repasse
–  Responsabilidade  do  ente  municipal  -
Negativação  indevida  –  Inclusão  e
manutenção do nome do autor em lista de
inadimplentes – Violação da honra subjetiva
–  Constrangimento  –  Dano  moral  “in  re
ipsa” – “Quantum indenizatório adequado -
Sentença mantida. Desprovimento.

– É  devido  o  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  pelo
fornecedor  de  serviços  que  inscreve  o
nome  do  consumidor  no  cadastro  dos
inadimplentes por dívida paga.

-  O  ente  público  deverá  ser
responsabilizado  pelos  danos  morais
suportados por servidora pública, em razão
da  omissão  da  edilidade  em  repassar  à
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respectiva  instituição  financeira  os  valores
descontados  mensalmente,  de  seus
vencimentos. 

– É  inegável  reconhecer-se  que  a
manutenção  do  lançamento  do  nome  de
determinada  pessoa  no  rol  dos
inadimplentes,  por  natural,  afeta a fama e
prestígio  da  referida  pessoa,  com
manifestas  possibilidades  de  surgirem
consectárias restrições creditícias.

– A indenização por danos morais não
deve  vir  a  constituir-se  enriquecimento
indevido  do  beneficiário,  pois  deve  ser
suficiente à reparação dos danos, devendo
traduzir-se  em  montante  que  represente
advertência ao lesante de modo a induzi-lo
a  um maior  grau  de  zelo  para  o  futuro e
compatível  com  a  natureza  do  prejuízo
moral causado e o grau de culpa, ao porte
empresarial das partes e às suas atividades
comerciais.

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, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

 MARIA TANIA FELÍCIO  DOS  SANTOS,
ingressou perante a Comarca de Patos com “ação de indenização por danos
morais e pedido de antecipação de tutela c/c obrigação de fazer”, em face do
MUNICÍPIO DE  REMÍGIO,  alegando que havia firmado empréstimo junto à
Caixa  Econômica  Federal,  cujas  parcelas  seriam descontadas  diretamente
pelo ente público, o qual ficaria encarregado do repasse ao banco. Sustentou,
ainda, que, apesar de descontados do seu vencimento, os valores referentes
às parcelas mensais não foram repassados ao primeiro promovido, razão pela
qual seus dados foram inscritos no cadastro dos inadimplentes.

Juntou documentos às fls. 06/14.
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Contestação da edilidade às fls. 21/29.

Em  sentença  exarada  às  fls.  99/102,o
magistrado  de  piso julgou  procedente  o  pedido  constante  na  inicial  para
condenar o Município a repassar os valores cobrados à instituição financeira
e,  ainda,  condenar o município e a instituição financeira,  solidariamente,  a
pagar a autora a quantia de R$  2.000,00 (dois mil reais) a título de danos
morais.

Inconformado,  o  Município  de  Remígio
interpôs recurso de apelação aduzindo não há comprovação nenhuma de que
a Edilidade tenha causado algum prejuízo à autora.

Com  essas  considerações,  pleiteia  a
reforma da decisão para julgar improcedentes todos os pedidos autorais por
ausência de nexo de causalidade.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.
121/126.

Parecer ministerial sem manifestação sobre
o mérito  (fl. 132).

É o suficiente a relatar. 

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Analisando  detidamente  os  autos  verifica-
se  que  o  promovente,  ora  apelado,  servidora  pública  do  Município  de
Remigio, celebrou com  a Caixa Econômica Federal contrato de empréstimo
consignado e, mesmo tendo ocorrido o desconto nos seus rendimentos, os
valores não foram repassados à instituição financeira, motivo pelo qual o seu
nome  foi  inscrito  no  banco  de  dados  que  restringe  o  crédito,  consoante
documento de fls. 11/13.

Desse  modo,  diante  do  ato  do  poder
público em não repassar as parcelas descontadas do vencimento da apelada,
não há como afastar a conduta ilícita do Município, a possibilitar a reparação
pretendida pela autora a título de dano moral. Isso porque, ao não transferir
ao banco os valores já descontados do vencimento da servidora, apropriou-se
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da referida quantia indevidamente, bem como deu ensejo a negativação do
nome da promovente e,  via de consequência,  tem-se como indiscutível  os
danos morais, nos termos do art. 927, “caput” do Código Civil.

Com  efeito,  o  liame  de  causalidade  se
entrelaça na conduta do Município de  Remígio com o dano experimentado
pela  recorrida  originado,  exclusivamente,  por  conta  daquele,  conforme  se
denota do contexto probatório satisfatório colacionado ao encarte processual.

Neste  sentido,  já  decidiu  esta  Corte  de
Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. PARTE A QUEM INCUMBE SUPORTAR O
ÔNUS  DA  CONDENAÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  PARCELAS
MENSAIS.  DESCONTOS  NOS  VENCIMENTOS
EFETIVADOS.  PODER  PÚBLICO.  REPASSE  À
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA.
INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  RESTRITIVO  DE
CRÉDITO.  COMPROVAÇÃO.  PROVAS
SATISFATÓRIAS.  LESÃO  A  DIREITO.  ART.  5º,
XXXV,  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL/88.  DANOS
MATERIAL  E  MORAL  CONFIGURADOS.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR
PROPORCIONAL  AO  DANO  SOFRIDO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
- Configura-se a legitimidade passiva do ente municipal
pelos  danos  suportados  pela  parte  autora,  quando  a
efetivação  da  inscrição  de  seu  nome  no  Órgão  de
Proteção  ao  Crédito  se  operou  em  decorrência  de
ausência de repasse da edilidade dos valores descontados
mensalmente de seu salário. - Deverá ser o ente público
responsabilizado  pelos  danos  materiais  e  morais
suportados  por  servidora  pública,  em  razão  da
omissão  da  edilidade,  em  repassar  à  respectiva
instituição  financeira,  os  valores  descontados
mensalmente, de seus vencimentos, vindo a autora a
ser inscrita em cadastro de restrição ao crédito pela
referida instituição, com quem contraíra empréstimo.
- Resta verificado o dever de reparar os danos materiais e
morais, quando demonstrados os elementos necessários:
dano  e  nexo  de  causalidade.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006883120098150461, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA
COUTINHO , j. em 07-10-2014). Destaquei. 
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Assim,  o  simples  fato  de  ter  ocorrido  a
inserção do nome da autora em bancos de dados que restringe o crédito
empresta a obrigação de indenizar. 

Consequentemente,  não  comprovado  o
efetivo remanescente de dívida, a condenação em danos morais é medida
que se impõe, não havendo como prosperar o recurso do réu.

Ademais, o abalo ao crédito e às relações
comerciais,  que  afetam  o  bom  nome  e  o  conceito  social  da  pessoa  são
indenizáveis, consoante o entendimento iterativo de nossos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça, em mais de
uma  oportunidade,  entendeu  que  a  negativação  indevida  do  nome  de
consumidor provoca danos in re ipsa, sem que haja necessidade de prova de
sofrimento intenso, ou de situação vergonhosa suportada pelo ofendido.  Em
outras palavras, a ofensa ao bom nome do consumidor justifica, por si só, o
pedido de indenização: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
C/C  DANOS  MORAIS  COBRANÇA  IRREGULAR
SEGUIDA  DE  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  SÚMULA Nº  83/STJ.
CONFIGURAÇÃO  SÚMULA Nº  7/STJ.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA IMPROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou
entendimento que "nos casos de protesto indevido de
título  ou  inscrição  irregular  em  cadastros  de
inadimplentes, o  dano moral se configura  in  re  ipsa,
isto é,  prescinde de prova,  ainda que  a prejudicada
seja pessoa jurídica. "  (RESP 1059663/MS, Rel. Min.
NANCY  ANDRIGHI,  DJe  17/12/2008),  aplicando  a
Súmula  nº  83/STJ.  (...)  (STJ;  AgRg-Ag-REsp 224.460;
Proc.  2012/0184424-0;  SC;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.
Sidnei Beneti; Julg. 23/10/2012; DJE 08/11/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM
JUDICIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE
IPSA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.  1.  "Esta  Corte  já  firmou
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entendimento que nos casos de inscrição irregular em
cadastros  de  inadimplentes,  o  dano  moral  se
configura  in  re  ipsa (AGRG no AREsp 55.177/MG,
Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  14/08/2012,  DJe  04/09/2012).
(...).  (STJ; AgRg-REsp 1.083.444; Proc. 2008/0190168-
2;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe Salomão;
Julg. 21/02/2013; DJE 26/02/2013) 

Extrai-se,  desde  já,  o  conceito  de  dano
moral e a desnecessidade de sua comprovação, via de regra. Por questões
de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a possibilidade de reparação
dos danos extra patrimoniais.

Fenômeno interno, portanto, o dano moral,
em si mesmo, não precisa nem pode ser provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos  da  personalidade  e,  por  consequência,  sofrimento  e  dor  ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser
feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Relator – Juiz convocado
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