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APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DANOS MORAIS
JULGADO IMPROCEDENTE. AUTOR QUE ALEGA
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- O exercício do direito de ação não gera dano moral
para a parte acionada. A sanção já está prevista na
lei:  o  ônus da sucumbência.  Se não fosse assim,
toda  e  qualquer  ação  julgada  improcedente
implicaria,  posteriormente,  na  obrigação  de
indenizar,  o  que é inaceitável,  pois  o  dano moral,
sendo  decorrente  da  ilicitude,  não  abrange  o
exercício de um direito, ainda que com insucesso.

-  No caso em tela,  sequer foi  ajuizada uma ação,
mas,  sim,  uma denúncia  administrativa,  na qual  a
parte promovida fez  acusações  contra o advogado,
Autor desta demanda, e, magistrado perante o órgão
responsável  para  apurar  irregularidades  no
processo. 

-  O STJ, no REsp 537.111/MT, já decidiu que “não
dá ensejo à responsabilização por danos morais o
ato  daquele  que  denuncia  à  autoridade  policial
atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal
ato  constitui  exercício  regular  de  um  direito  do
cidadão,  ainda  que,  eventualmente,  se  verifique,
mais tarde, que o acusado era inocente ou que os
fatos não existiram”. Ora, se a denúncia de um crime
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feita  perante  um  delegado  não  acarreta  danos
morais, muito menos uma denúncia administrativa.

- Vê-se que a norma legal (art.15 do CPC) não se
refere a nenhum tipo de punição para aquele que,
no processo judicial,  utilizar  expressões injuriosas.
Isto porque, como sabido, embora não engrandeça a
prestação  jurisdicional,  cotidianamente,  os
magistrados  se  deparam  com  diversos  tipos  de
acusações  nos  processos.  Acaso,  ao  término  da
ação  a  parte  vencedora  pudesse  ingressar
judicialmente  para  questionar  as  argumentações
utilizadas  pela  outra  parte,  as  demandas  se
prolongariam no tempo. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  em DESPROVER a Apelação,  nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 95.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Camilo Macedo

Marinho contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização

por  danos morais  por  não vislumbrar  o  magistrado ter  sido  demonstrado o

prejuízo.

Na Apelação de fls.57/69,  alega que foram feitas acusações

pesadas envolvendo seu nome perante a Corregedoria de Justiça, afirmando

que o processo vinha tramitando “eivado de mentiras”, com uso de “esperteza

na  montagem  processual”,  bem  como,  sustentou  que  o  magistrado  estava

“conduzindo com maestria  a sujeira  montada pelo aludido advogado com o

intuito perverso de prejudicar o peticionante”.

Afirma que o Desembargador Nilo Ramalho apenas enviou a

denúncia  caluniosa  ao  titular  da  vara,  tendo  sido  o  processo  lido  pelos

servidores do Tribunal. 
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Ressalta que a sentença, na forma como foi proferida, autoriza

que todos podem caluniar, difamar e dizer o que bem entender sem que isso

implique em danos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado

procedente seu pedido inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.85/87).

É o relatório.

VOTO

Aduz o Apelante que as acusações feitas contra ele perante a

Corregedoria de Justiça causaram danos morais.

O exercício  do direito  de ação não gera dano moral  para a

parte acionada. A sanção já está prevista na lei: o ônus da sucumbência. Se

não  fosse  assim,  toda  e  qualquer  ação  julgada  improcedente  implicaria,

posteriormente, na obrigação de indenizar,  o que é inaceitável,  pois o dano

moral, sendo decorrente da ilicitude, não abrange o exercício de um direito,

ainda que com insucesso.

No caso em tela, sequer foi ajuizada uma ação, mas, sim, uma

denúncia administrativa,  na qual  a  parte  promovida fez  acusações contra o

advogado, Autor desta demanda, e, o magistrado perante o órgão correicional. 

Embora, de fato, tenha utilizado expressões inadequadas, ao

se dirigir  ao  Juiz  Corregedor,  não vislumbro que as acusações abalaram a

honra de um experiente advogado, porquanto o mero dissabor não pode ser

colocado no patamar do dano moral, mas somente a ofensa que exacerba a

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no

espírito da vítima.
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A  utilização  indevida  de  certos  termos  não  implica,

necessariamente, em danos morais. Inclusive, o Código de Processo Civil já

orienta o magistrado em como proceder nessas situações. Vejamos:

“Art.  15.  É  defeso  às  partes  e  seus  advogados
empregar  expressões  injuriosas  nos  escritos
apresentados no processo, cabendo ao juiz, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las”.
Parágrafo  único.  Quando  as  expressões  injuriosas
forem proferidas em defesa oral,  o juiz  advertirá  o
advogado  que  não  as  use,  sob  pena  de  Ihe  ser
cassada a palavra.”

Vê-se  que  a  norma  legal  não  se  refere  a  nenhum  tipo  de

punição para aquele que, no processo judicial, utilizar expressões injuriosas.

Isto porque, como sabido, embora não engrandeça a prestação jurisdicional,

cotidianamente, os magistrados se deparam com diversos tipos de acusações

nos  processos.  Acaso,  ao  término  da  ação  a  parte  vencedora  pudesse

ingressar judicialmente para questionar as argumentações utilizadas pela outra

parte, as demandas se prolongariam no tempo.

Em  princípio,  a  denúncia  feita  perante  a  Corregedoria  de

Justiça, por qualquer cidadão para apurar a existência de irregularidades em

processo  judicial,  se  traduz  em  legítimo  exercício  de  direito,  ainda  que  o

denunciado venha a ser inocentado. Desse modo, para que se viabilize pedido

de  reparação,  é  necessário  que  o  dano  moral  seja  comprovado,  mediante

demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma

injusta,  despropositada  e  de  má-fé,  bem  como,  prejudicou  o  denunciado

perante a sociedade.

Registre-se, por oportuno, que essa acusação apenas transitou

no âmbito interno da Corregedoria Geral de Justiça, sem se ter notícias de sua

divulgação para o público externo.
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Não  se  pode  pleitear  danos  morais  se  baseando em  pura

indignação. O alegado prejuízo há que ser demonstrado, por exemplo, com a

prova de grave constrangimento.

O STJ, no REsp 537.111/MT, já decidiu que “não dá ensejo à

responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade

policial  atitude  suspeita  ou  prática  criminosa,  porquanto  tal  ato  constitui

exercício  regular  de  um  direito  do  cidadão,  ainda  que,  eventualmente,  se

verifique,  mais  tarde,  que  o  acusado  era  inocente  ou  que  os  fatos  não

existiram”. Ora,  se a denúncia de um crime feita  perante um delegado não

acarreta danos morais, muito menos uma denúncia administrativa.

Nesse sentido:

"O  ajuizamento  de  ação  judicial  constitui,  via  de
regra, exercício regular de direito e, na ausência de
demonstração  de  consequências  graves  ou má-fé,
não  enseja  compensação  por  danos  morais,
porquanto  inapto  o  proceder  para  repercutir  de
maneira grave no patrimônio moral do indivíduo" (AC
n. 2010.070769-3, da capital, Rel. Des. Henry petry
Junior,  j.  04.8.2011).  (TJSC;  AC  2012.083306-6;
Itaiópolis; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
Eládio  Torret  Rocha;  Julg.  22/01/2015;  DJSC
05/02/2015; Pág. 202) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO.
PROPOSITURA  DE  AÇÃO  JUDICIAL  E
INSTAURAÇÃO  DE  SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  MÁ-FÉ  E  ABUSO  DE  DIREITO  NÃO
DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
INDENIZAR  E  DANO  MORAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  MEROS  ABORRECIMENTOS
NÃO  INDENIZÁVEIS.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 514 do CPC, não há
falar  em  inépcia  recursal.  Tem  responsabilidade
subjetiva  civil  de  indenizar  a  vítima  aquele  que
praticou a conduta antijurídica e causou o prejuízo,
conforme dispõem os art. 186 e 927, do CCB/2002..
A teor do art. 14, do CPC, o fornecedor de serviços
responde,  independentemente  da  existência  de
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
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consumidores,  ainda  que  por  equiparação,  por
defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços.  O
ajuizamento  de  ação  judicial  constitui  exercício
regular de direito previsto constitucionalmente e não
constitui ato ilícito. A instauração de sindicância por
universidade para apuração de fatos envolvendo ex-
aluno  e  funcionários  constitui  dever  da  instituição,
não  configurando  ato  ilícito.  Percalços  comuns  do
dia-a-dia ou meros aborrecimentos do cotidiano não
são  suficientes  à  responsabilização  por  danos
morais,  devendo  existir  uma  conseqüência  mais
grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado
o  direito  de  personalidade  de  outrem,  provocando
dor,  sofrimento,  angústia  ou  humilhação
consideráveis  à  pessoa  e,  não,  meros  dissabores.
Preliminar  rejeitada.  Recurso  não  provido.  (TJMG;
APCV 1.0024.11.017605-4/001; Relª Desª Marcia de
Paoli Balbino; Julg. 20/11/2014; DJEMG 02/12/2014)

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo o

recurso apelatório.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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