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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS  E  MATERIAIS.  USO INDEVIDO
DO PIS DO AUTOR QUE O IMPOSSIBILITOU DE
RECEBER  AS  PARCELAS  RELATIVAS  AO
SEGURO  DESEMPREGO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
EQUÍVOCO  COMETIDO  PELA  RÉ  QUE  NÃO
PODE  SER  IGNORADA.  SENTENÇA  MANTIDA
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- A parte  ré  não  agiu  com  a  devida  cautela
quando  da  análise  da  documentação  de  sua
funcionária, o que demonstra sua culpa nos danos
ocasionados  à  parte  Autora,  restando  evidente  o
nexo  causal  entre  a  sua  atitude,  de  utilizar
indevidamente  o  número  do  PIS  da  Autora,  e  os
danos ocasionados a mesma.

– No  que  diz  respeito  ao  quantum da
indenização a ser paga ao Apelante, registra-se que,
embora a quantificação não possua critérios fixos e
determinados,  deve se  pautar  no prudente  arbítrio
do Julgador,  com a observância  dos princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das
circunstâncias peculiares do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE o  Apelo,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de fl.172.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra a Sentença de fls. 100/102,

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de

Inexistência  de  Relação  Jurídica  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  movida

contra Cambuci S/A - PENALTY, em decorrência da inscrição indevida do PIS da

Autora no RAIS emitida pela Demandada no ano-base 2012.

Narrou a Autora que, em 12/06/2013, buscou atendimento junto

a  um dos  Postos  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  do  Rio  de  Janeiro,

objetivando habilitar-se ao benefício do seguro-desemprego, contudo na data

aprazada para o recebimento da primeira parcela a suplicante foi comunicada

que  seu  pedido  havia  sido  indeferido,  uma  vez  que  constava  no  Cadastro

Nacional de Informações Sociais, que a suplicante tinha vínculo empregatício

com a demandada, iniciado em 19/03/2012, época em que a Autora já residia no

Rio de Janeiro. 

Nas razões de fls. 106/148, afirmou que a Autora jamais foi sua

funcionária, no entanto, atribuiu o equívoco a uma informação errada recebida

da empresa TEXTAR – Textil Paraíba S/A (fato de terceiro), que teria inserido,

indevidamente, o número do PIS da Promovente como sendo o número do PIS

de Aline dos Santos Silva, que fora contratada pela suplicada, em março de

2012.  Requer,  nesse  sentido,  a  improcedência  da  Ação,  afastando  a

condenação em danos morais.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 167/168, sem

manifestação sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO

A despeito de todas as alegações e documentos apresentados no

curso do processo pela Ré/Apelante, os elementos informativos dos autos não

permitem  outra  conclusão,  senão  a  de  que  Apelada,  realmente,  jamais
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estabeleceu uma relação jurídica junto àquela, que fosse capaz de resultar na

inscrição do  PIS da Autora no RAIS emitida pela Apelante no ano-base 2012.

Quanto ao ponto, nota-se que a Ré/Apelante limitou-se a alegar a

excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, pois afirma que o caso

dos autos trata-se de relação civil típica em que, precisa se comprovar a culpa

ou dolo do agente, ato ilícito, nexo de causa e dano.

Primeiramente, insta salientar que para saber o número do PIS de

determinado funcionário, basta a empresa verificar a Carteira de Trabalho do

mesmo.

A parte ré não agiu com a devida cautela quando da análise da

documentação  de  sua  funcionária,  o  que  demonstra  sua  culpa  nos  danos

ocasionados  à  parte  Autora,  restando  evidente  o  nexo  causal  entre  a  sua

atitude,  de  utilizar  indevidamente  o  número  do  PIS  da  Autora,  e  os  danos

ocasionados a mesma.

A parte ré agiu com imprudência e negligência diante da falta de

cautela no momento da contratação de funcionária, que supostamente teria o

mesmo número de PIS que a parte Autora. 

Os fatos narrados ensejam o dever de indenizar como bem relatou

o Juízo  a quo, não havendo que se falar em ausência do dever de reparação

dos danos morais.

Dessa feita, no que diz respeito ao quantum da indenização a ser

paga ao Apelante, registra-se que, embora a quantificação não possua critérios

fixos e determinados, deve se pautar no prudente arbítrio do Julgador, com a

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como

das circunstâncias peculiares do caso.

Na situação posta em análise, há que se admitir que a indenização

estabelecida  pelo  Magistrado  a  quo,  no  importe  de  R$ 12.000,00  (doze  mil

reais),realmente se mostra excessiva, pelo que reduzo o valor para R$ 4.000,00
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(quatro  mil  reais),  levando-se  em consideração  as  questões  acima  postas.  

Ante todo o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE A APELAÇÃO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador 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, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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