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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001627-23.2013.815.0541
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Município de Puxinanã
ADVOGADO : Márcio Sarmento Cavalcanti (OAB/PB 16.902)
APELADO : Tathiane Andrade Silva
ADVOGADO : Elibia Afonso de Sousa (OAB/PB 12.587)

ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  –
Ação de  indenização por  danos  morais  e
materiais -  Pretensão  deduzida  na  inicial
julgada parcialmente procedente - Servidor
público – Salários atrasados - Danos morais
–  Abalo  psíquico  –  Não  comprovação  –
Indenização  descabida  –  Reforma  da
sentença -  Provimento. 

-  Para  que  haja  indenização  por  dano
moral,  é  necessário  que  o  ato  ilícito
praticado  pelo  autor  atinja  injustamente  a
esfera interior do ofendido.

- Ainda que se possa falar em ilicitude na
conduta do apelante, certo é que a autora
não demonstrou a ocorrência de profunda
dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe
cabia.  Vale  dizer,  não  comprovou  a
repercussão negativa do evento impugnado
em sua esfera íntima, limitando-se a alegar
que  não  conseguiu  honrar  com  seus
compromissos. 
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula do
julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, objetivando reformar a sentença prolatada pelo
MM. Juiz  de Direito da Comarca de Pocinhos que,  nos autos da ação de
indenização  por  danos  morais  e  materiais,  sob  o  nº.  0001627-
23.2013.815.0541,  ajuizada  por  TATHIANE  ANDRADE  SILVA em face  da
aludida Municipalidade, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
na  inicial,  para  condenar  o  ora  apelante  a  pagar  a  autora  quantia  de  R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 

Nas suas razões recursais (fls. 118/128), o
ora  recorrente  sustentou  que  “inobstante  eventual  desgaste  que  a
Promovente  tenha  suportado  em  virtude  do  suposto  atraso  salarial,  os
argumentos trazidos e a prova colacionada a vestibular não são capazes de
comprovar qualquer transtorno que exceda o mero aborrecimento cotidiano”.
Com base nisso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada
a condenação em danos morais. 

Contrarrazões  às  fls.  131/138,  pugnando
pela manutenção da sentença recorrida.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 144).

É o relatório.

V O T O

A controvérsia dos autos cinge-se em saber
se a ora apelada faz jus à percepção de indenização a título de danos morais,
ante o atraso no pagamento dos seus salários.

É  induvidoso  que  o  ato  do  Município  em
não pagar os vencimentos de seus servidores representa frontal ofensa ao
princípio juridicamente sedimentado de que o salário é de índole alimentar,
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daí a justificativa de lhe ter o constituinte erigido à categoria de ilícito sua
retenção  dolosa,  “pari  passu” em  que  o  consagra  como  direito  de  todo
trabalhador (CF/ 88, art. 7º, IV, VI e X).

Assim,  constitui  direito  de  todo  servidor
público receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do cargo
para o qual foi nomeado. Atrasando, suspendendo ou retendo o pagamento
de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o  Município,
inquestionavelmente, ato abusivo e ilegal.

Contudo,  como  é  cediço,  para  que  haja
indenização por dano moral é necessário que o ato ilícito praticado pelo autor
atinja injustamente a esfera interior do ofendido. Vale dizer, o dano moral se
relaciona  diretamente  com  os  prejuízos  ocasionados  a  direitos  da
personalidade,  como a honra,  a  imagem, a  integridade psicológica,  dentre
outros. 

Na hipótese dos autos, ainda que se possa
falar  em  ilicitude  na  conduta  do  apelante,  certo  é  que  a  autora  não
demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que
lhe  cabia.  Isto  é,  não  comprovou  a  repercussão  negativa  do  evento
impugnado em sua esfera íntima, limitando-se a alegar que não conseguiu
honrar com seus compromissos. 

Ademais,  embora  tenha  sustentando  que
teve seu nome negativado ante a ausência de percepção de salários, não há
nos autos comprovação de tal alegação. 

Faz-se  necessário  ressaltar,  por  fim,  que
não há que se falar, na hipótese vertente, em dano moral  in re ipsa, sendo,
portanto,  necessária a produção de prova cabal  que demonstre o prejuízo
anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, é de ser afastada a condenação do
promovido ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. As partes
têm o dever de trazer aos autos as provas necessárias à constituição de seu
direito, conforme determina o art.  373, I,  do NCPC. Se não o faz, perde a
possibilidade de obter indenização por danos morais. 

Nesse  sentido,  os  Tribunais  Pátrios  vem
decidindo:

“CONVERSÃO DO RITO ORDINÁRIO EM SUMÁRIO.
POSSIBILIDADE.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS
SALARIAIS  EM  ATRASO.  DANO  MORAL  NÃO
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CONFIGURADO. 1. O procedimento não fica à escolha
da parte, devendo o juiz determinar a conversão quando
possível. 2.  O atraso no pagamento dos salários é fato
que  repercute  tão-somente na  esfera  patrimonial  do
servidor, não sendo o dano moral, per si, consequência
necessária do atraso, pelo que deve ser comprovado. 3.
Apelos conhecidos e improvidos. Unanimidade.
(TJ-MA  ,  Relator:  JAMIL  DE  MIRANDA  GEDEON
NETO,  Data  de  Julgamento:  11/11/2014,QUARTA
CÂMARA CÍVEL)” (grifei)

Mais:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  PRETENSÃO  DE
INDENiZAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS
ALEGADAMENTE  EXPERIMENTADOS  EM  RAZÃO
DO  NÃO  PAGAMENTO,  A  TEMPO  E  MODO,  DE
VERBAS  SALARIAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTE.  APELO  PROVIDO.  1.  Na  espécie,  o
Juízo a quo condenou o Município de Carpina a pagar
R$  3.000,00  (três  mil  reais)  à  autora  (servidora
municipal)  a  título  de  indenização  por  danos  morais
decorrentes do atraso no pagamento da remuneração do
mês de dezembro de 2012, que só veio a ser adimplida
em maio de 2013. 2.  Não se vislumbra, no entanto, a
ocorrência de dano moral. 3. Com efeito, o só fato de
não  ter  ocorrido  o  pagamento,  a  tempo  e modo,  de
verbas salariais  pela municipalidade não configura a
ocorrência de dano moral.  4. Trata-se, em verdade, de
violação de dever obrigacional, â ensejar rnork mas não
abalo  à  imagem pública  ou  à  consideração  social  do
servidor, mormente quando o inadimplemento aparenta
ter  sido  amplo,  abrangendo  inúmeros  servidores
(conferir, no caso, o Termo de Ajustamento de Conduta
referenciado nos autos, firmado pelo Município perante
o  Ministério  Público,  para  o  fim  de  garantir,  dentre
outras providências, o pagamento de salários atrasados).
Precedente.  5.  Apelo  provido,  julgando-se,  portanto,
totalmente improcedente a demanda.
(TJ-PE - APL:3508703 PE , Relator: Francisco José dos
Anjos  Bandeira  de  Mello,  Data  de  Julgamento:
19/02/2015,  2a  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de
Publicação: 04/03/2015)”

D I S P O S I T I V O 

Por  tais  razões,  dá-se  provimento  à
apelação cível, para extirpar a condenação do promovido ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
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Na  hipótese,  face  a inversão  da
sucumbência,  bem  como  considerando  o  baixo  valor  atribuído  à  causa,
condeno a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º, 6º e 8º do art. 85
do NCPC, ressalvando-se, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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