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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível n.º 0000226-12.2014.8.15.1201

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Rosineide Marinho de Souza. - Adv.: Diego Wagner Paulino C.
Pereira e Outro. OAB/PB nº. 17.073.

Apelado:  Município de Araçagi, rep. por seu Procurador, Newton Nobel
Sobreira Vita. OAB/PB nº. 10.204.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
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.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  NEXO  DE  CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. REPASSE DOS
VALORES  DEVIDOS.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
MUNICÍPIO.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  A responsabilidade das  pessoas  de direito
público,  em  regra,  independe  da  prova  do
elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando
a simples comprovação do fato administrativo
(conduta  comissiva  ou  omissiva),  do  dano
suportado  pela  vítima  e  da  relação  de
causalidade  entre  o  fato  e  o  dano  (nexo
causal).

-  Muito  embora  a  negativação  do  nome da
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apelante tenha ocorrido em razão da atuação
direta  da  referida  instituição  financeira,  tal
fato não retira a legitimidade passiva do ente
municipal,  porquanto  deixou de repassar  os
valores descontados  da folha de pagamento
da apelante, o que ocasionou a inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

- Não tendo a edilidade se desincumbido do
ônus de comprovar que realizou os repasses
ao  banco,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do
CPC/73,  há  dever  de  indenizar  a  parte  por
danos morais.

-  Com  relação  a  fixação  do  quantum
indenizatório,  frise-se,  inicialmente,  que  o
valor fixado a título de indenização por dano
moral  não pode ser ínfimo ou abusivo, mas
proporcional à dúplice função deste instituto
indenizatório:  reparação  do  dano,  buscando
minimizar  a  dor  da  vítima,  e  punição  do
ofensor, para que não volte a reincidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação interposta  por  Rosineide

Marinho de Souza hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de Direito

da Comarca de Araçagi, proferida nos autos da Ação de Indenização por

Danos  Morais, ajuizada  pela  ora  apelante,  contra  o  Município  de

Araçagi.
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Em  seu  pedido  inicial,  a  promovente  relatou,  em

síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado junto à Caixa

Econômica  Federal  no  valor  de  R$  7.590,02  (sete  mil  e  quinhentos  e

noventa reais e dois centavos), através de um acordo/convênio realizado

entre  a  Caixa  Econômica  Federal  e  o  Município  de  Araçagi,  para  a

realização de empréstimos consignados em favor dos seus servidores.

Alegou  que,  apesar  de  ter  sido  efetivamente

descontadas  todas  as  parcelas  de  seu  contracheque,  o  Município  não

realizou os repasses dos valores descontados à Caixa Econômica Federal,

fazendo  com que  esta  a  considerasse  inadimplente  e  negativasse  seu

nome  junto  aos  órgãos  restritivos  ao  crédito.  Pleiteou,  por  fim,  a

condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos

morais causados.

Na sentença (fls. 42/44), a Magistrado a quo declarou

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,

do CPC/1973, em face da carência de ação, por ilegitimidade passiva ad

causam, sob o argumento de que “a suposta negativação indevida nos

órgãos de proteção ao crédito se deu por pessoa estranha aos autos, qual

seja, a instituição financeira, sendo esta a legitimada para figurar no pólo

passivo desta querela forense.”

Insatisfeita,  em suas  razões  recursais  (fls.  49/57),  a

apelante  refutou  os  fundamentos  da  sentença,  rechaçando  a  tese  de

ilegitimidade passiva aplicada ao caso, sob a alegação de que o Município

apelado, fonte pagadora do servidor, também é parte no contrato objeto

da presente demanda,  na qualidade de conveniente/empregador,  tendo

descontados os valores mensalmente referente às parcelas do empréstimo

consignado,  sem  comprovar  o  repasse  de  tais  valores  à  instituição

financeira. 
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Por fim, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade

passiva ad causam do Município de Araçagi, e pelo provimento do recurso,

para que seja reformada a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões  não  ofertadas  pelo  Município  apelado,

conforme a certidão de fls. 71.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.  78/82),

opinando  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja  declarada  a

legitimidade do Município de Araçagi, e quanto ao pedido de indenização,

pelo prosseguimento do apelo, sem intervenção no mérito, em virtude da

ausência de interesse a justificar sua atuação.

É o relatório.

V  O  T  O

Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo

Civil adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, ao prever que a

norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos

processos  em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as

situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos

termos do art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do

Código de Processo Civil de 1973, submetem-se às suas regras. Sendo

assim, passo à apreciação do recurso à luz do CPC/73. 

O  cerne  da  questão  consiste  em  averiguar  a

responsabilidade do ente municipal pelos danos causados à apelante, em
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decorrência de indevida negativação oriunda de empréstimo consignado,

cujas parcelas foram efetivamente descontadas em folha de pagamento

mas  não  foram  repassadas  pelo  Município  de  Araçagi  à  instituição

financeira.

No  caso  em disceptação,  restou  incontroverso  que  o

município apelado, embora tenha efetuado os descontos das prestações

na folha de pagamento da apelante (fls. 28/30), deixou de proceder aos

correspondentes  repasses  para  a  Caixa Econômica Federal,  culminando

com a inscrição do nome da apelante no cadastro restritivo de crédito (fl.

37).

Em  se  tratando  de  Administração  Pública,  a

responsabilidade civil  é  objetiva,  pois  o  disposto  no  art.  37,  §  6º,  da

Constituição Federal, estabelece o seguinte:

Art.  37  -  A  administração  pública  direta  e

indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao

seguinte: 

(…)

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público

e  as  de  direito  privado  prestadoras  de

serviços  públicos  responderão  pelos  danos

que seus agentes, nessa qualidade, causarem

a terceiros, assegurado o direito de regresso

contra  o  responsável  nos  casos  de  dolo  ou
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culpa. 

Desse modo, a responsabilidade das pessoas de direito

público, em regra, independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou

culpa), bastando a simples comprovação do fato administrativo (conduta

comissiva ou omissiva), do dano suportado pela vítima e da relação de

causalidade entre o fato e o dano (nexo causal).

Nesse viés, muito embora a negativação do nome da

apelante tenha ocorrido em razão da atuação direta da referida instituição

financeira,  tal  fato  não  retira  a  legitimidade  passiva  do  Município  de

Araçagi, porquanto deixou de repassar os valores descontados da folha de

pagamento da apelante, o que ocasionou a inscrição de seu nome nos

órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, a edilidade não se desincumbiu do ônus de

comprovar que realizou os citados repasses, nos termos do art. 333, II, do

CPC/73, “in verbis”:

Art. 333. O ônus da prova incumbe: 

(...)

II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

do autor”.

Portanto,  resta  ao  município  apelado  o  dever  de

indenizar a parte por danos morais.

A  propósito,  a  questão  já  foi  decidida  pelo  Superior

Tribunal de Justiça:
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SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTO
EM  FOLHA.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  À
INSTITUIÇÃO  CONSIGNATÁRIA.
INSCRIÇÃO DA MUTUÁRIA NOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO
MORAL.  NEXO  CAUSAL  RECONHECIDO.
CONTRIBUIÇÃO  DA  CONDUTA
ADMINISTRATIVA  PARA  O  EVENTO
DANOSO.  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. REAVALIAÇÃO
DO  CONTEXTO  FÁTICO  PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.  SÚMULA  7/STJ. 1.  O
recurso se dirige contra acórdão que manteve
o Município de Americana no polo passivo da
ação  pela  prática  de  atos  ilícitos  que
culminaram na inclusão do nome de servidora
pública municipal nos órgãos de proteção ao
crédito. A ação discute o dever de indenizar
por  indevida  negativação  proveniente  de
empréstimo consignado cujas parcelas foram
descontadas  do  salário  da  autora,  mas  não
repassadas  pela  municipalidade  à  instituição
corré.  2.  Há  pertinência  subjetiva  da
Administração  Pública  para  integrar  a  lide.
Apesar de não se discutir  aqui a "legalidade
dos  descontos  realizados  na  folha  de
pagamento",  a  controvérsia  versa  sobre  o
nexo  causal  entre  a  ilícita  ausência  dos
repasses  e  o  resultado  danoso  que  se
pretende  indenizar.  A  matéria  é  de  mérito,
não de ilegitimidade passiva.  3. In specie, os
danos  causados  à  servidora  pela  instituição
consignatária  contaram  com  a  concorrência
culposa  da  Administração  Municipal,  que
deixou  de  repassar  à  credora  os  valores
descontados dos vencimentos da mutuária. A
responsabilidade  civil  da  municipalidade
deriva  não  só  do  convênio  firmado  com  a
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instituição mutuante, mas do desdobramento
causal  ilícito    derivado  de  conduta
administrativa não autorizada pela lei. 4. Não
há  falar  em  responsabilidade  exclusiva  de
terceiro apta a romper o nexo causal. O ato
ilícito do terceiro decorreu de anterior ilicitude
perpetrada  pela  recorrente,  a  confirmar  o
vínculo  de  causalidade  entre  ambos.  5.  O
exame  da  matéria  no  presente  caso  é
puramente jurídico e não adentra controvérsia
fática.  Trata-se exclusivamente de valorar  a
conduta  da  Administração  Pública  Municipal
segundo  a  legislação  aplicável  sobre  a
responsabilidade civil, o que afasta o óbice da
Súmula 7/STJ. 6. Aplica-se a Súmula 7/STJ ao
capítulo  do  Recurso  Especial  relativo  à
redução da  condenação em verba  honorária
sucumbencial.  A  estipulação  da  verba
honorária,  em  razão  da  sucumbência,  está
sujeita a critérios de valoração previstos na lei
processual,  e  sua fixação é  ato  próprio  dos
juízos  das  instâncias  ordinárias,  às  quais
competem a  cognição  e  a  consideração  das
situações  de  natureza  fática  relativas  ao
trabalho profissional desenvolvido nos autos.
7.  O  reexame  das  razões  de  fato  que
conduziram a Corte de origem à conclusão por
determinado  patamar  de  ônus  pela
sucumbência  significaria  usurpação  de
atribuição  das  instâncias  ordinárias  e
necessário  reexame  do  contexto  fático-
probatório,  o  que  é  obstado  pelo  verbete
sumular  referido.  5.  Ademais,  a  fixação  da
verba honorária, conforme o art. 20, §§ 3º e
4º,  do  CPC,  deve  levar  em  consideração  o
efetivo  trabalho  que  o  advogado  teve  na
causa,  seu  zelo,  o  lugar  da  prestação,  a
natureza  e  importância  da  causa,  tudo
consoante  apreciação  equitativa  do  juiz  não

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo n.º 0000226-12.2014.8.15.1201

restrita  aos  limites  percentuais  de  10%  e
20%, e não aquilo que com ela o advogado
espera receber em razão do valor da causa. 6.
Recurso  Especial  conhecido,  em  parte,  e
nessa  parte  improvido.  (STJ.  REsp
1680764/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/10/2017, DJe 17/10/2017) 

Esse  também  é  o  entendimento  perfilhado  por  este

Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  ESTADUAL.  DESNECESSIDADE
DE  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA
CAIXA ECONÔMICA.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DE SERVIDOR EM
ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  AUSÊNCIA
DE  REPASSE  DO  MUNICÍPIO  DOS
DESCONTOS  SALARIAS  À  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  CONFIGURAÇÃO  DO  DANO
MORAL.  DEMONSTRAÇÃO DA  CULPA  DO
SERVIÇO  PÚBLICO.  MONTANTE
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  AQUÉM  DA
JUSTA  E  DEVIDA.  MAJORAÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  DA
EDILIDADE E PROVIMENTO DO APELO DA
PARTE  AUTORA. In  casu,  resta  clara  a
fixação  da  competência  da  justiça  estadual
para  o  processamento  e  julgamento  de
demanda, cujo objeto é a responsabilidade de
ente público federado, na relação direta entre
este  e  a  servidora  pública  que  compõe  o
respectivo  quadro  funcional.  Uma  vez
comprovada  a  ausência  de  repasse do  ente
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público  federado,  quanto  aos  descontos  na
folha de pagamento de seu servidor relativos
a  empréstimo  consignado,  bem  como  a
consequente inscrição em órgãos de proteção
ao  crédito,  resta  sufi  cientemente
demonstrada  a  existência  de  dano  moral
passível  de  indenização.  A  quantificação  do
dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu
causador, bem como a da vítima, atentando
para  o  aspecto  pedagógico  da  indenização,
isto  é,  deve servir  de advertência  para  que
potenciais  causadores  do  mesmo  mal  se
abstenham de praticar tais atos. (Apelação nº
0000251-88.2015.815.0231, 2ª Câmara Cível
do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
DJe 12.04.2018). 

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".  (Apelação  nº  0000457-
58.2015.815.0181, 3ª Câmara Cível do TJPB,
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Rel.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  DJe
28.03.2018). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO
DE  ÔNUS  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONSUMIDOR.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA.
DESCONTO  EFETUADO  NA  FOLHA  DE
PAGAMENTO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DOS  VALORES
PELA  ADMINISTRAÇÃO  PARA  A
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  FATO  QUE
NÃO  PODE  SER  SUPORTADO  PELO
CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA NO
BANCO DE DADOS DO SPC/SERASA. ATO
ILÍCITO CARACTERIZADO. PREJUÍZO DE
ORDEM  MORAL.  PROVA.
DESNECESSIDADE.  DANO  OBJETIVO.
CONSTRANGIMENTO  CARACTERIZADO.
VERBA  INDENIZATÓRIA.  CRITÉRIOS  DE
FIXAÇÃO.  GRAVIDADE  DA  LESÃO  E
CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO
RESPONSÁVEL.  RAZOABILIDADE.
CARÁTER  PUNITIVO-PEDAGÓGICO  DA
INDENIZAÇÃO.  QUANTUM EXACERBADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. É legítimo o ente público
que concorre com os danos suportados pelo
servidor que teve seu nome negativado, em
razão  da  falta  de  repasse  de  valor  de
empréstimo consignado em seu contracheque.
A inscrição de nome de servidor público em
órgão de proteção ao crédito, em decorrência
da  ausência  de  repasse  pela  Administração
Pública do valor descontado em folha para a
instituição  financeira,  configura,  via  de
consequência,  dano  moral  passível  de
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indenização,  que  se  consubstancia  pela
comprovação  do  próprio  fato,
independentemente  da  prova  de  resultado
material.  O quantum indenizatório arbitrado,
considerando os elementos do ato ilícito, está
dentro  dos  parâmetros  norteadores  da  sua
fixação,  por  compensar  o  sofrimento
suportado  pela  vítima  e  servir  para  efeitos
pedagógicos.  (Apelação  nº  0006089-
20.2013.815.0251,  3ª  Câmara  Especializada
Cível  do TJPB, Rel. Maria das Graças Morais
Guedes. DJe 17.06.2015). 

Com relação a fixação do quantum indenizatório, frise-

se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano moral

não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste

instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a dor da

vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o

magistrado,  na  fixação  do  valor  da  compensação  pelo  abalo  moral,

observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso,

deve  se  atentar  para  o  seu  fim  pedagógico  de  desestimular  conduta

semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras

suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de quem deve,

de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o enriquecimento sem

causa.

Considerando  tais  parâmetros,  reputo  adequada  a

fixação  da  indenização  em R$  3.000,00  (três  mil  reais),  quantia  esta

suficiente  a  reparar  o  sofrimento  da  apelante  no  tocante  à  inserção

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO,

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo n.º 0000226-12.2014.8.15.1201

para reformar a decisão vergastada, condenando o Município de Araçagi, a

pagar  uma  indenização  por  danos  morais  a  autora,  no  valor  de

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, devida a partir

da data do arbitramento.

Condeno, ainda, o município apelado ao pagamento dos

honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor

da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e

Saulo Henriques de Sá e Benevides. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                           R E L A T O R
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