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APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS –   PENSÃO  ALIMENTÍCIA –
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO –  IRRESIGNAÇÃO –
RESCISÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO
ALIMENTANTE  –  COMPROVAÇÃO  PELO  PROMOVIDO
DO ADIMPLEMENTO DA PENSÃO,  INCIDENTE SOBRE
AS VERBAS RESCISÓRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E DE PROVA DO ALEGADO DANO –  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

-  A Empresa Promovida comprovou que,  no momento da
rescisão do contrato de trabalho, efetuou o devido desconto
da pensão alimentícia, incidente sobre as verbas rescisórias
do alimentante,  afastando-se, por conseguinte,  o dever de
indenização por danos morais.

-  Ademais, in casu, ainda que  restasse comprovado algum
ato  ilícito  praticado  pela  Ré,  observa-se  que  não  foi
demonstrada a ocorrência do dano,  ou ao menos um forte
indício de que as Autoras sofreram um abalo real à honra,
capaz de lhes causar angústias e sofrimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls.  60/63) interposta por Brenda
Vilar Torreão Leão e outros, buscando a reforma da sentença (fls.  56/57-V)
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proferida pelo Juízo da Comarca de Serra Branca que, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais, ajuizada pelas ora Apelantes em face da Indaiá
Brasil Águas Minerais Ltda, julgou  improcedente o pedido,  condenando  as
Autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a exigibilidade suspensa em
face da concessão da gratuidade judiciária.

Na exordial (fls. 02/04), as Autoras afirmaram que: a) por força
de  acordo  homologado  judicialmente,  o  promovido  ficou  na  obrigação  de
descontar  a  pensão  alimentícia  do  salário  do  seu  então  empregado  Breno
Lissandro Torreão Leão; b) em setembro de 2014, o empregado alimentante foi
demitido e  a Promovida não efetuou o desconto da pensão do salário e nem
das demais verbas (aviso prévio, férias, terço de férias e 13º salário). Por fim,
pugnaram por uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Em sua  Contestação  (fls.  31),  a  Empresa Promovida afirma
que adimpliu totalmente com a obrigação,  e que: “a autora, em sua exordial,
limita-se apenas a pleitear  um dano moral  pelo não pagamento da pensão
sobre as verbas rescisórias, esquecendo-se de pedir o pagamento da pensão
que afirma que teria direito.” (fl. 26). Por fim, juntou o termo de rescisão do
contrato de trabalho (fls. 33/34) e o comprovante de transferência bancária, a
título da pensão, em favor da Autora, com data de setembro de 2014 (fl. 36).

A  Promotoria  de  Justiça  de  Serra  Branca  emitiu  parecer
opinando pela improcedência da ação, afirmando, para tanto, que: a) tratando-
se de dano moral, cabia as Autoras comprovarem a falta do desconto a que
estava obrigado o empregador alimentante (ato ilícito); c) os sérios transtornos,
já que se viram sem os recursos necessários para sobrevivência (resultado
danoso); c) que tais danos decorreram da falta de desconto (fls. 54/55).

Sobreveio a sentença (fls. 56/57-V), tendo o magistrado a quo
julgado o pedido improcedente, com os seguintes fundamentos, em síntese: a)
não  há  ato  ilícito  praticado  pela  Empresa  Promovida,  uma  vez  que  esta
comprovou, às fls.  33/36, o desconto da pensão alimentícia no valor de R$
958,34, incidente sobre as verbas rescisórias do alimentante, não havendo que
se falar em desconto de 15% (quinze por cento) sobre comissões, vez que
estas não constam do termo de rescisão do contrato de trabalho; b) não houve,
por parte das Autoras, demonstração de abalo moral decorrente da suposta
privação financeira, de modo que inexiste o dano moral.

Irresignada, a parte  autora interpôs a presente Apelação (fls.
60/63),  pugnando pela reforma da sentença, sob os fundamentos de que as
Apelantes sofreram transtornos de ordem psicológica,  além de  que a pensão
alimentícia deve incidir sobre as verbas rescisórias (gratificação natalina, férias,
terço de férias, etc).

Contrarrazões  às  fls.  68/73,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.
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Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento da Apelação, com o fundamento de que
as  Apelantes  não  trouxeram  elementos  concretos  a  demonstrar  o  abalo
extraordinário que pudesse ensejar indenização de ordem extrapatrimonial (fls.
80/82).

VOTO

A controvérsia  cinge-se  à  verificação  acerca  do dever  de  a
Empresa  Promovida indenizar  as Autoras por  danos  morais, em  razão  da
alegação de  que aquela,  ao rescindir  o contrato de trabalho do empregado
alimentante, não efetuou os descontos devidos a título de pensão alimentícia.

Pois bem.

A decisão de primeiro grau não merece ser reformada.

É que, conforme bem frisou o juiz sentenciante, a Requerida
comprovou que, no momento da rescisão do contrato de trabalho, efetuou o
devido desconto da pensão alimentícia, no valor de R$ 958,34 (novecentos e
cinquenta e oito reais, e trinta e quatro centavos), incidente sobre as verbas
rescisórias do alimentante (fls. 33/36).

Em relação à afirmação de que não houve o desconto de 15%
(quinze por cento) sobre as comissões, tal argumento não merece prosperar.
Analisando  o  termo  de  rescisão  do  contrato  de  trabalho,  não  constam
comissões recebidas por parte do alimentante (fl. 33).

Diante dessa constatação,  exsurge a regularidade da conduta
da  Recorrida,  sendo descabida qualquer ilicitude advinda de sua conduta em
torno dos descontos referentes a pensão alimentícia, efetuados regularmente,
afastando-se, por conseguinte, o dever de indenização por danos morais.

Ademais,  in casu, ainda que  restasse comprovado algum ato
ilícito praticado pela Ré, observa-se que não foi demonstrada a ocorrência do
dano, ou ao menos um forte indício de que as Autoras sofreram um abalo real à
honra, capaz de lhes causar angústias e sofrimentos.

Sobre o tema, seguem jurisprudências dos Tribunais pátrios:

Apelação cível.  Responsabilidade civil.  Ação indenizatória.
Falha pela empregadora do genitor no desconto de valores
atinentes  à  prestação  alimentícia.  Danos  materiais.
Ilegitimidade  passiva  da  ré  reconhecida.  Obrigação
alimentar. Caráter personalíssimo, decorrente da relação de
filiação.  Danos morais. Inocorrência. O fato descrito na
exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero
dissabor ou aborrecimento.  Inexistência de prova,  por
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parte  da  apelante,  de  ter  realmente  passado  por
constrangimento  grave.  Para  haver  a  indenização
pecuniária,  a  parte  autora  deveria  ter  sofrido  um
constrangimento relevante, uma situação difícil, o que,
em  verdade,  não  existiu. Apelo  não  provido.  (Apelação
Cível  Nº  70059473553,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
28/08/2014)  (TJ-RS -  AC:  70059473553 RS,  Relator:  Ney
Wiedemann Neto, Data de Julgamento:  28/08/2014,  Sexta
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
16/09/2014) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL.  DESCONTO  REFERENTE  À  PENSÃO
ALIMENTÍCIA  NÃO  EFETUADA  PELA  RÉ,
EMPREGADORA,  SOBRE  AS  VERBAS  RECEBIDAS
PELO ALIMENTANTE POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO
SEU  CONTRATO  DE  TRABALHO. COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  ESTADUAL.  PRELIMINAR  AFASTADA.
PREJUÍZO  DE  ORDEM  PATRIMONIAL  COMPROVADO.
DEVER  DE  INDENIZAR  CARACTERIZADO.  EXCLUSÃO
DO  PAGAMENTO  DE  PERCENTUAL  DESTINADO  AO
FILHO  DA  AUTORA.  DANO  MORAL  AFASTADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEROS DISSABORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP  -  APL:  00031282220108260505  SP  0003128-
22.2010.8.26.0505,  Relator:  Coelho  Mendes,  Data  de
Julgamento:  10/09/2013,  10ª  Câmara  de  Direito  Privado,
Data de Publicação: 12/09/2013) (grifei)

Com estas considerações,  NEGO PROVIMENTO ao recurso,
em harmonia com o Parecer Ministerial.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09
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