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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003898-43.2013.815.0011 – Campina Grande
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
APELANTE : Município de Campina Grande
ADVOGADO : Oto de Oliveira Caju
APELADO : José do Nascimento Filho
ADVOGADO : Diógenes Sales Pereira – OAB/PB 14.934

PRELIMINAR.  INDENIZAÇÃO.  COISA  JULGADA.
FRAGILIDADE.  SENTENÇA  QUE  APRECIA  PEDIDOS
ALUSIVOS A PARTES DIVERSAS. REJEIÇÃO. 

Considerando que  as partes e o  pedido da presente ação
são distintos do pedido formulado perante a Justiça Federal
e já acolhido em processo pretérito, não há que se falar em
coisa julgada.

MÉRITO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. CRÉDITO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO
DA  EDILIDADE.  DESCONTO  DO  VALOR  EM
CONTRACHEQUE  NÃO  REPASSADO.  INSCRIÇÃO  NO
SPC.  ACOLHIMENTO  DO  PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  INGERÊNCIA  NO  ATO.
ILEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO CONJUNTA AO MÉRITO.
ASSERTIVAS  CONVINCENTES.  CONTRATO
ENSEJADOR  DA  INSCRIÇÃO  NO  SPC  DIVERSO  DO
CRÉDITO  CONSIGNADO.  NUMERAÇÕES  DISTINTAS.
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE.  REQUISITOS
DA  INDENIZAÇÃO  NÃO  CONFIGURADOS.  DANO
MORAL.  DOCUMENTO  COMPROVANDO  O  DEVIDO
REPASSE  DAS  CONSIGNAÇÕES  A  CEF.  CARÊNCIA
DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  AUTOR.  ART.  373,
INC.  I  DO  CPC.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

A distribuição do ônus da prova repousa, principalmente, na
premissa de que, visando à vitória na causa, cabe à parte
desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma
atividade  capaz  de  criar  em seu  espírito  a  convicção  de
julgar favoravelmente. Assim, incumbe ao autor a produção
de  prova  hábil  a  demonstrar  o  fato  constitutivo  de  seu
direito, conforme artigo 373, I, do CPC. 
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Como na espécie deixou o autor de comprovar que inscrição
do  seu  nome  perante  o  SPC  foi  motivado  por  ação  da
edilidade,  esta  não  pode  ser  responsabilizada,  dada  a
ausência  de  ingerência  no  ato.  Ao  contrário  disso,  a
edilidade  comprovou  não  restar  inadimplente  com  os
repasses  para  a  CEF,  de verbas alusivas  a  convênio  de
consignação  firmado  entre  a  instituição  bancário  e  o
Município.

Para que seja reconhecido o dano moral, é indispensável a
presença  dos  seus  requisitos,  inocorrente  um  deles  não
ressoa devida a indenização. Na espécie,  não há prova da
prática  de  ato  ilícito  pela  edilidade,  por  isso,  a  sentença
deve ser reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
Campina  Grande  contra  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais movida por José do Nascimento Filho contra o
apelante,  julgou  parcialmente  procedente  o pedido  para  condenar  o réu  ao
pagamento  de  R$  3.000,00  a  título  de  danos  morais,  com  atualizações
monetárias.

Em tese defensiva, o Município apelante suscita: 1) preliminar de
coisa  julgada,  sob  o  argumento  de  esta  ação  ser  igual  a  que  antes  fora
ajuizada  perante  a  Justiça  Federal,  já  julgada,  e  ilegitimidade  passiva  ad
causam. 2) No mérito, ausência do dever de indenizar, porquanto tão logo são
efetuados os descontos são repassados ao banco;  ausência de ilicitude na
citada transação financeira; a edilidade agiu no cumprimento do dever legal;
ajuste do índice de juros aplicado. Ao final, pede o provimento do recurso, fls.
58/71.

Intimado para contrarrazões, o apelado quedou inerte, fls. 73/74.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e
no mérito, o prosseguimento da irresignação, sem manifestação de mérito, por
entender  ausente  situação ensejadora de obrigatória  intervenção ministerial,
fls. 80/86.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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VOTO

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Aduz que a parte apela formulo idêntico pedido perante a Justiça
Federal, vez que baseada nos mesmos fatos, embora o demandado lá tenha
sido a Caixa Econômica Federal.

Diversamente da tese esposada, a coisa julgada não se operou.

Nos termos do §4º do art. 337 do CPC, verifica-se a coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
Por sua vez,  o §2º do mesmo dispositivo preceitua que  “é idêntica a outra
quando  possui  as  mesmas  partes,  a  mesma  causa  de  pedir  e  o  mesmo
pedido”.

In casu, o pedido da presente ação é distinto daquele formulado e
apreciado no processo que tramitou perante a Justiça Federal, sem considerar
que as partes são distintas, porquanto lá o demandado foi a Caixa Econômica
Federal.

Some-se que o art. 506 do CPC preceitua que a sentença “faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Assim, como o Município de Campina Grande não integrou a lide, os efeitos
operados  no  julgamento  da  Justiça  Federal  não  repercutem  ao  citado
município.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada material, capaz de
extinção esta ação. 

Por tal razão, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam.

Aduz o Município de Campina Grande ser parte ilegítima, a
vista de não haver participação no empréstimo consignado. 

Em razão da matéria pelo momento tratada, que se confunde com
o mérito da questão, análise dar-se-á de forma conjunta.

Mérito.

Conforme se depreende dos autos, o autor/apelado postula danos
morais. O fundamento reside no fato de ter realizado com a Caixa Econômica
Federal empréstimo, sob a modalidade de consignação em contracheque mas
que, apesar de descontados mensalmente, seu nome foi inscrito nos serviços

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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de proteção ao crédito,  em razão de o Município  de  Campina Grande não
realizar o repasse dos valores.

O julgador  a quo entendeu cabível o dano moral, fixado em R$
3.000,00.

Irresignado, o Município de Campina Grande requereu a reforma
da  sentença,  a  fim  de  julgar  o  pedido  improcedente,  notadamente  pela
ausência de ingerência no ato que inscreveu o nome do autor nos registros
cadastrais.

De  fato,  razão  assiste  ao  apelante,  devendo  a  sentença  ser
reformada.

Conforme se verifica do Contrato de Crédito Consignado firmado
perante a CEF de fls. 16, tal pacto gerou o número 13.0041.110.0032204-44,
tendo como obrigação 60 parcelas no valor de R$ 244,49.

Nos contracheques colacionados consta a consignação em valor
correspondente  ao  acima  citado,  precisamente  nos  meses  de  setembro  a
dezembro de 2012.

Mais adiante a parte autora juntou os registros de inscrição, de
onde se extraem as seguintes informações:

- Registro de Inadimplência - Contrato 011300411100032, parcela
com vencimento em 25/11/2012, no valor de R$263,08, fls. 289.

Também há ofício de nº 0635/2013, de 10 de maio de 2013, tendo
a CEF informado que “não há, nesta data, sob o convênio de consignação
16772,  firmado entre a Prefeitura Municipal  de Campina Grande e a Caixa
Econômica Federal, extrato ou prestação em aberto”, fls. 43.

Sopesando os fatos e provas documentais constantes nos autos,
não verifico que deva recair responsabilidade ao ente municipal.

O Contrato de Crédito Consignado na Caixa firmado pelo autor
que  diz  vir  sendo  descontado  em  seu  contracheque  recebeu  o  nº
13.0041.110.0032204-44, enquanto que, o ensejador da inscrição do nome do
autor  nos  registros  é  o  contrato  nº  011300411100032,  sendo,  por  óbvio
diferentes, embora em ambos tenha a participação da CEF.

Além disso, o valor das prestações igualmente divergem, pois no
primeiro  o  valor  é  de  R$244,49,  quantum também  consignado  no
contracheque,  mas  o  valor  que  motivou  a  inscrição  foi  de  R$R$263,08.
Portanto, diversos.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Dessa  forma,  percebo  que  a  origem do  débito  descontado  no
contracheque  no  autor,  mas  é  o  mesmo  foi  inscrito  no  SPC,  e  não  teve
ingerência da edilidade.

Além  disso,  o  ofício  da  CEF  esclarece  que  o  Município  de
Campina Grande até  maio  de 2013 não apresenta  nenhuma prestação em
aberto, alusiva ao convênio de consignação 16772.

Mais uma vez,  fazendo um quadro comparativo,  verifico que o
débito da inscrição teve vencimento em outubro de 2012. Já o ofício da CEF, é
datado de maio de 2013, informando que todos os débitos anteriores estão
quitados.  Portanto,  se em maio de 2013 a CEF informou a inexistência de
parcelas  em  aberto,  denota-se  que  não  deixou  de  fazer  os  repasses
consignados e apontados pelo apelado.

Assim, dada a ausência de provas aptas a revelar em ser devida
a responsabilização do Município de Campina Grande, a sentença deve ser
reformada, pois o nexo de causalidade não restou demonstrado, assim também
por não ser parte legitimada a ser demanda, ante ausência de ingerência no
ato.

Se um dos elementos necessários a configuração do dever  de
reparar é inexistente, não ressoa devida a imputação de indenizar.

A  propósito,  quanto  ao  ônus da  prova, o  artigo  do  Código  de
Processo Civil/2015 é incisivo: 

Art. 373 - O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Diante  disso,  nos  autos  em  comento,  incumbia  ao autor  a
demonstração do  direito  do  qual  sustentava  ser  titular  e  que pretendia  ver
reconhecido em juízo, o que não ocorreu. Por isso, não podem ser acolhidas
suas pretensões1. 

Diante desse cenário,  a reforma da sentença é medida que se
impõe, com a improcedência do pedido inicial.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  apelo  para  reforma  a
sentença, e julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

1PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  NO AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ÔNUS  PROBATÓRIO.  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO.  PARTE  AUTORA.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito.
[…]  4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 20/09/2016)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
5



Apelação Cível nº 0003898-43.2013.815.0011

A condenação em honorários advocatícios é ônus que recai ao
vencido. Como na espécie, o apelado restou vencido, é natural que arque com
as consequências da ausência de vitória na lide, com base no artigo 86 do
CPC,  fixados  em  10%  sobre  valor  atualizado  da  causa,  suspensa  a
exigibilidade em razão da gratuidade processual deferida.

Além disso, o art. 85, em seu §11 prescreveu: “§11. O tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”

Nessa perspectiva, considerando a dedicação do  Procurador do
Município,  a  natureza  da  causa,  a  persecução  dos  interesses  e  o  tempo
despendido,  majoro,  o  percentual  da  verba  honorária  recursal  para  15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §4º, inciso III do CPC),
suspensa, porém a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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