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PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA  AD CAU-
SAM. INOCORRÊNCIA. EMPRESA INTEGRANTE DA
CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO. REJEI-
ÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

- No momento em que a instituição bancária firma o contrato
de financiamento em questão, na qualidade de agente finan-
ceiro do FNDE, aquela passa a ter legitimidade passiva na de-
manda, cujo escopo reside na reparação pecuniária pelos da-
nos causados em virtude da falta de repasse da verba destina-
da ao pagamento do curso financiado junto à faculdade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FI-
NANCIAMENTO  ESTUDANTIL  (FIES)  NÃO  CON-
CRETIZADO  POR  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNA-
ÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA  CONFIGURAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE
CIVIL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE CAUTELA NÃO
OBSERVADO.  MATRÍCULA OBSTADA DO ALUNO
NA  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR.  COM-
PROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  MINORAÇÃO  DO  QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS  CRITÉRIOS
DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O autor  demonstrou  ter  sido prejudicado pela  inércia  do
banco promovido em proceder aos aditamentos necessários
junto ao MEC – Ministério de Educação e Cultura, 
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cuja conduta culminou tanto com a impossibilidade de obten-
ção do aporte pretendido, como também com o surgimento
de débito no Unipê,  posto que o demandante frequentou o
primeiro  período  do  curso  de  Educação  Física,  ensejando,
portanto, óbice na efetivação do ato de renovar a matrícula.

- Não pode a instituição financeira se eximir de eventuais fa-
lhas na prestação dos seus serviços, tampouco repassá-las a
quem experimentou  o  prejuízo,  não  havendo  que  se  falar,
portanto,  em  ausência  do  dever  de  ressarcimento  no  caso
concreto.

- Restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por par-
te  do Banco do Brasil  S/A, bem como demonstrado o seu
nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho extrapa-
trimonial sofrido pelo recorrido, existente o abalo sofrido e,
consequentemente, o dever de indenizar.

-  Estando o quantum arbitrado em patamar harmônico com o
normalmente arbitrado no STJ e na nossa Corte para casos
análogos,  levando-se em consideração o mal suportado e a
possibilidade  econômica  da  entidade  demandada,  não  se
apresenta cabível a sua minoração.

- “APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITI-
VO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AU-
SÊNCIA  DE  DÉBITOS.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA  EVI-
DENCIADOS. DANO MORAL PURO. DESNECESSIDADE
DE  PROVA  DO  PREJUÍZO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR  PROPORCIONAL
À  EXPERIÊNCIA  SOFRIDA.  MANUTENÇÃO  DO  DECI-
SUM. DESPROVIMENTO.  O dano moral  puro se  projeta
com maior nitidez e intensidade no âmago das pessoas, pres-
cindindo, assim, de rigorosa demonstração probatória, por-
quanto necessária a reparação quando provada a ilicitude
do fato. A indenização por dano moral deve ser fixada com
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acor-
do com os critérios apontados pela doutrina, a fim de não
se  converter  em  fonte  de  enriquecimento  sem  causa.”
(TJPB; AC 001.2009.016940-8/002; Quarta Câmara Especi-
alizada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho; DJPB 10/09/2012; Pág. 8) (Grifei)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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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, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do Brasil S/A, desafiando
sentença lançada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível desta Comarca da Capital (fls. 70/72)
que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por Valde-
nir de Oliveira Carvalho em desfavor daquele, julgou parcialmente procedente a pretensão
autoral, condenando o promovido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
prejuízo extrapatrimonial, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, isto é, a partir da restrição cadastral
sofrida pelo autor. 

O autor narra na exordial que deu entrada no programa de Financiamento Estu-
dantil – FIES, em 04 de novembro de 2013, através da instituição financeira demandada, ten-
do iniciado o curso de Educação Física do Unipê. Não obstante, o requerido não efetuou os
aditamentos necessários junto ao Ministério de Educação e Cultura – MEC, razão esta que en-
sejou a não concretização do contrato de aporte, gerando, portanto, débito junto à faculdade
no período cursado que culminou com a impossibilidade de realização da matrícula quanto ao
interregno letivo de 2014.

Em suas razões recursais (fls. 73/84), o Banco do Brasil S/A suscita, preambu-
larmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aponta a inexistência de dano moral, de ato
ilícito e de nexo de causalidade, argumentando que não houve a configuração de responsabili-
dade civil em favor do promovente. Pugna pela redução do valor fixado em face do abalo
psíquico sofrido. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 89/92.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 98/101),
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

→ DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

O Banco do Brasil S/A sustenta ter atuado no negócio jurídico somente como
mandatário do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, suscitando a sua
ilegitimidade passiva para figurar no presente litígio.

A tese firmada não merece prosperidade.

A referida constatação advém do fato de que, no momento em que a instituição
bancária firma o contrato de financiamento em questão, na qualidade de agente financeiro do
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FNDE, aquela passa a ter legitimidade passiva na demanda, cujo escopo reside na reparação
pecuniária pelos danos causados em virtude da falta de repasse da verba destinada ao paga-
mento do curso financiado ao Centro Universitário respectivo.

Por oportuno, trago à baila recentíssimos julgados proferidos pelo Tribunal de
Justiça Paulista, em casos de inconteste similitude, senão vejamos:

“PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.  Banco do Brasil
afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo sustentan-
do atuar no financiamento estudantil apenas como mandatário do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),  cui-
dando tão somente de verificar os dados cadastrais do aluno e
operacionalizar o financiamento. Rejeição. Instituição financeira
atua como agente financeira do FIES, sendo responsável pelos re-
passes  das  verbas  destinadas  ao  pagamento  das  mensalidades.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 24ª Câmara de
Direito Privado. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação que o banco re-
querido deixou de repassar à instituição de ensino, na qual o autor
se encontrava matriculado, o montante relativo aos pagamentos
do financiamento estudantil. Sentença de procedência, com a con-
denação do Banco do Brasil ao pagamento de R$12.000,00 a títu-
lo de indenização por danos morais. Irresignação da casa bancá-
ria. Não acolhimento. Desídia do banco comprovada. Dano moral
devido e bem fixado, levando-se em consideração os transtornos
causados ao autor, diante do reiterado descumprimento, semestre
a semestre, da obrigação de repassar o valor. Sentença mantida.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  Majoração,  consoante  artigo
85, parágrafos 1º e 11, do novo diploma processual civil. PRELI-
MINAR  REJEITADA;  RECURSO  IMPROVIDO.”  (TJSP;  APL
1005165-41.2014.8.26.0189;  Ac.  10581859;  Fernandópolis;  Vi-
gésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Maria
Facchina  Espósito  Martinez;  Julg.  29/06/2017;  DJESP
13/07/2017; Pág. 2059) 

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE
CUMULADA COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FIES. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA AFASTADA.  O  Banco  do  Brasil
possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda,
pois o contrato objeto do feito foi por ele celebrado como repre-
sentante  do  fundo  nacional  de  desenvolvimento  da  educação.
Fnde.  Inscrição  do  nome  do  autor  nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito. Inversão do ônus da prova. Autor cursou apenas o primei-
ro semestre de 2014. Débito relativo a três meses do segundo se-
mestre de 2014. Dano moral in re ipsa. Manutenção integral da r.
Sentença.  Recurso  desprovido.”  (TJSP;  APL  1000601-
62.2016.8.26.0443; Ac. 9929675; Piedade; Vigésima Quarta Câ-
mara de  Direito  Privado;  Relª  Desª  Jonize  Sacchi  de  Oliveira;
Julg. 26/10/2016; DJESP 15/12/2016).
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Em razão dos motivos acima descritos, rejeito a presente prefacial. 

→ DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal concentra-se em aferir o direito, ou não, do
autor  ao recebimento de indenização por dano moral,  diante  da não concretização do seu
contrato de financiamento estudantil (FIES) pela falha do banco promovido na prestação dos
seus serviços.

Insta  destacar  que  as  atividades  inerentes  às  instituições  financeiras  estão
sujeitas às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com o
teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo abaixo:

“STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004
Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  Instituições  Financeiras  -
Aplicação
O Código de Defesa do Consumidor é  aplicável  às  instituições
financeiras.”

 
Diante desta situação, entendo ser aplicável ao caso presente o caput do art. 14

do referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua
fruição e riscos”. Grifo nosso.

Na conjuntura em epígrafe, conforme documentação colacionada aos autos às
fls.  10/25,  a  obrigação  do  promovido  quanto  ao  repasse  dos  valores  correspondentes  às
mensalidades  financiadas  pelo  programa  governamental,  para  a  faculdade  em  que  o
requerente efetuou matrícula, constitui fato incontroverso.

É mister salientar que o autor demonstrou ter sido prejudicado pela inércia do
demandado em proceder aos aditamentos necessários junto ao MEC – Ministério de Educação
e  Cultura,  cuja  conduta  culminou  tanto  com  a  impossibilidade  de  obtenção  do  aporte
pretendido, como também com o surgimento de débito no Unipê, posto que o demandante
frequentou o primeiro período do curso de Educação Física, ensejando, portanto, óbice em se
efetivar a renovação da matrícula.

Nesse contexto fático, vislumbro a ocorrência de transtornos para o discente
ante o descumprimento contratual, mostrando-se inconteste que aquele tivera problemas em
frequentar as aulas de ensino superior, em virtude de a entidade bancária não ter cumprido
com a obrigação de repasse à faculdade, dentro do prazo convencionado.

Outrossim, da análise do encarte processual, verifico que o ente financeiro não
refutou os fatos narrados na exordial  nem a prova documental  acostada,  limitando-se, tão
somente,  nesta fase recursal, a sustentar teses de ilegitimidade passiva e ausência de dano
moral indenizável, por considerar que o abalo vivenciado pelo autor constituiu mero dissabor.
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Ora, não pode o banco se eximir de eventuais falhas na prestação dos seus ser-
viços, tampouco repassá-las a quem experimentou o prejuízo, não havendo que se falar, por-
tanto, em ausência do dever de ressarcimento no caso concreto. 

A jurisprudência pátria é pacífica a respeito da matéria em pauta, inclusive em
julgados prolatados em situações idênticas, in verbis:

“PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.  Banco do Brasil
afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo sustentan-
do atuar no financiamento estudantil apenas como mandatário do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),  cui-
dando tão somente de verificar os dados cadastrais do aluno e
operacionalizar o financiamento. Rejeição. Instituição financeira
atua como agente financeira do FIES, sendo responsável pelos re-
passes  das  verbas  destinadas  ao  pagamento  das  mensalidades.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 24ª Câmara de
Direito  Privado.  Preliminar  rejeitada.  APELAÇÃO.  AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação que o banco
requerido deixou de repassar à instituição de ensino, na qual o
autor se encontrava matriculado, o montante relativo aos paga-
mentos  do financiamento estudantil.  Sentença de procedência,
com  a  condenação  do  Banco  do  Brasil  ao  pagamento  de
R$12.000,00 a título de indenização por danos morais. Irresigna-
ção da casa bancária. Não acolhimento. Desídia do banco com-
provada. Dano moral devido e bem fixado, levando-se em consi-
deração os  transtornos causados ao autor,  diante  do reiterado
descumprimento, semestre a semestre, da obrigação de repassar o
valor. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majo-
ração, consoante artigo 85, parágrafos 1º e 11, do novo diploma
processual civil. PRELIMINAR REJEITADA; RECURSO IMPRO-
VIDO.” (TJSP; APL 1005165-41.2014.8.26.0189; Ac. 10581859;
Fernandópolis; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª
Desª Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Julg. 29/06/2017;
DJESP 13/07/2017; Pág. 2059) – Grifos nossos.

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE
CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  FIES.  PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. O Banco do Bra-
sil possui legitimidade para figurar no polo passivo desta deman-
da, pois o contrato objeto do feito foi por ele celebrado como re-
presentante do fundo nacional de desenvolvimento da educação.
Fnde.  Inscrição  do  nome  do  autor  nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito. Inversão do ônus da prova.  Autor cursou apenas o pri-
meiro semestre de 2014. Débito relativo a três meses do segundo
semestre de 2014. Dano moral in re ipsa. Manutenção integral
da  r.  Sentença.  Recurso  desprovido.”  (TJSP;  APL  1000601-
62.2016.8.26.0443; Ac. 9929675; Piedade; Vigésima Quarta Câ-
mara de Direito  Privado;  Relª  Desª  Jonize  Sacchi  de  Oliveira;
Julg. 26/10/2016; DJESP 15/12/2016) – Grifei, 
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“PROCESSUAL CIVIL  E ADMINISTRATIVO.  ENSINO SU-
PERIOR. MATRÍCULA DE ALUNA OBSTADA POR FALHA
DO SISTEMA FIES.  INDENIZAÇÃO.  EMBARGOS DECLA-
RATÓRIOS. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ÔNUS INDENIZA-
TÓRIO QUE RECAI SOBRE O FNDE E O BANCO DO BRA-
SIL S/A, PRO RATA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVI-
DOS. 1. Trata-se de embargos de declaração ante acórdão de fls.,
que deu provimento a apelação do particular e negou provimento
à remessa oficial, por entender devidamente comprovado o dano
moral suportado pela autora, em decorrência de ter sido impedida
de cursar o semestre letivo devido a falha no sistema do FIES, que
não aditou seu contrato de financiamento. 2. O fnde, embargante,
aduz omissão do julgado, posto que não teria indicado sobre qual
dos apelados recaíra a condenação referente aos danos morais,
nem tão pouco, teria apontado quais condutas ilícitas ensejaram a
referida  condenação.  3.  Reconheço  que  o  acórdão  incidiu  na
omissão apontada. 4.  A partir  dos fatos e provas colacionadas,
tem-se que a negativa de aditamento do contrato do FIES da re-
corrida decorreu, exclusivamente,  de falha do sistema FIES, ou
seja, da inércia tanto do fnde. Na qualidade de agente operador
do FIES., quanto do banco do Brasil s/a. Responsável pela valida-
ção do contrato. 5. O ônus indenizatório deve recair sobre ambos
os réus. Fnde e banco do Brasil s/a. Pro rata. 6. Embargos decla-
ratórios conhecidos e providos. 248/385.” (TRF 5ª R.; APELREEX
0001387-92.2012.4.05.8200;  PB; Quarta Turma; Rel.  Des.  Fed.
Lázaro Guimarães; DEJF 06/06/2014; Pág. 248) 

Com efeito, reconheço que não se verifica a incidência da exclusão de respon-
sabilidade na hipótese em epígrafe, devendo o dever de reparar o dano ser absorvido pelo pro-
movido, como risco inerente ao sistema, uma vez que a instituição financeira é objetivamente
responsável.

Dito isso, a fundamentação da sentença merece prosperar, uma vez não ter sido
acostado ao caderno processual esteio probatório capaz de demonstrar a existência de qual-
quer elemento hábil a desconstituir a pretensão do promovente.

Em assim sendo, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por parte
do Banco do Brasil S/A, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido pre-
juízo de cunho extrapatrimonial sofrido pelo recorrido, existente o abalo sofrido e, consequen-
temente, o dever de indenizar.

Por fim, quanto ao pedido de minoração do importe fixado por prejuízo extra-
patrimonial, faz-se imperioso o delineamento relativo à linha de raciocínio aqui adotada.

 O dano moral é a lesão a bens personalíssimos, integrantes da personalidade,
dentre outros, a integridade psicológica, de sorte a causar dor, sofrimento e desconforto.

Quanto ao valor, na falta de parâmetros objetivos definidos para a sua fixação,
tem-se solidificado o entendimento no sentido de que não deve ser de tal ordem que se convo-
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le em fator de enriquecimento, nem tão ínfimo que possa aviltar a reparação, perdendo sua fi-
nalidade.

Em outras  palavras,  a  reparação  decorrente  do abalo  psíquico  sofrido  deve
sempre ser fixada de forma a atender o duplo propósito do instituto, qual seja, desestimular,
de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propi-
ciar ao ofendido os meios de compensar a dor e os transtornos experimentados, sem que isso
implique em fonte de lucro indevido. 

No cômputo correspondente à compensação em debate, o Julgador deve levar
em conta, além da extensão do malefício e da posição social e econômica das partes, o fato de
que a indenização não pode ser ínfima, a ponto de nada representar para o ofensor, nem mes-
mo dissuadi-lo de outro igual atentado, tampouco ser elevada a ponto de proporcionar enri-
quecimento sem causa do ofendido. 

Em sendo assim, reconheço que a reparação foi arbitrada em valor compatível
com a extensão do dano, devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), im-
portância que entendo compensar os dissabores suportados pelo autor e estar dentro da reali-
dade econômica das partes e do caso em disceptação.

 Desse modo, tenho que não merece prosperar a tese esposada na presente peça
recursal.

Com essas considerações, DESPROVEJO O APELO, mantendo-se a senten-
ça objurgada em todos os seus termos.

Ato contínuo, majoro a verba honorária, devendo o Banco apelante arcar com
o pagamento dos honorários advocatícios recursais, fixados estes em 5% (cinco por cento) so-
bre o valor da condenação, além daqueles arbitrados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 85,
§1º e §11, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Le-
andro dos Santos e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Is-

mael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de
2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/16
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