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Acórdão
Apelação Cível nº. 0008700-30.2010.815.2003

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: José Carlos Melo Duarte Rocha - Adv.: Cláudio Marques Picolli

1º) Apelado: Antônio de Souza Araújo

2º) Apelado: Associação Comunitária dos Proprietários Rurais de 
Natuba-PB.

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
DENÚNCIA SOBRE O TRABALHO REALIZADO 
POR SERVIDOR PÚBLICO – REAVALIAÇÃO DO 
TRABALHO  REALIZADO  –  NENHUMA 
IRREGULARIDADE  ENCONTRADA  – 
SITUAÇÃOES A QUE TODOS OS SERVIDORES 
PÚBLICOS  ESTÃO  SUBMETIDOS  -  DANO 
MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO 
DA  SENTENÇA  -   DESPROVIMENTO  DO 
APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por  José Carlos 
Melo Duarte Rocha, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara 
Regional de Mangabeira-PB, que nos autos da  Ação de Indenização por 
Danos Morais, manejada contra  Antônio de Souza Araújo e Associação 
Comunitária dos Proprietários Rurais de Natuba-PB, julgou improcedente o 
pedido contido na inicial. 
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Nas razões recursais (fls.  187/199), alega o apelante 
que é servidor público do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
no cargo de Auxiliar Administrativo, e que no ano de 2007, foi designado 
para atuar na Agência da Previdência Social, na cidade de Itabaiana-PB, 
onde durante sua estadia analisou dezesseis  processos administrativos, 
sendo que indeferiu quinze e cancelou um por desistência do interessado. 

Alega ainda que, no dia 25/01/2010, foi surpreendido 
com uma denúncia formulada Presidente da Associação Comunitária dos 
Proprietários Rurais de Natuba-PB, perante a Chefia de Benefícios do INSS 
localizada em João Pessoa-PB.

Aduz  que,  o  Presidente  da  mencionada  associação, 
apontou  em  sua  denúncia,  informações  falsas  e  levianas  acerca  da 
atividade  do  apelante  na  cidade  de  Itabaiana-PB,  o  que  afetou 
imperiosamente a honra objetiva de um indivíduo íntegro e com ilibada 
reputação.

Aduz ainda que,  devido a malfadada denúncia, todos 
os  processos  analisados,  foram  submetidos  a  uma  nova  análise  pela 
Chefia da Agência da Previdência Social da cidade de Itabaiana-PB, onde 
todos  os  atos  praticados  pelo  apelante  foram  ratificados,  constatando 
assim que este agiu em perfeita harmonia coma legislação pertinente.

Ressalta que a simples imputação dolosa de condutas 
desidiosas e contrárias a ética profissional, sem qualquer prova é capaz de 
atingir  a  honra  e  o  decoro  daquele  que  é  acusado  injustamente, 
caracterizando assim um ilícito civil.  

No final pugna pelo provimento do recurso.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer por entender que não há interesse público que obrigue a 
intervenção ministerial. (fls. 219/222)
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É o relatório.

V O T O

DANOS MORAIS
 

Para  a  existência  de dano moral  é  necessário  que o 
abalo  psíquico  seja  suficiente para causar  dor  no âmago do indivíduo. 
Segundo ensinamento do eminente civilista SÍLVIO DE SALVO VENOSA, 
em sua obra Direito Civil – Responsabilidade Civil,  vol.IV, ed. Atrlas, 
2003:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo 
psíquico,  moral  e  intelectual  da vítima.  (...)  
Não é também qualquer dissabor comezinho 
da  vida  que  pode  acarretar  a  indenização.  
Aqui, também é importante o critério objetivo  
do homem médio”

Analisando os autos observo que  o apelante manejou 
uma  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais,  alegando  que  teve  sua 
reputação  e  a  sua  honra  atingidas  pela  denúncia  formulada  pelo 
Presidente da Associação Comunitária dos Proprietários Rurais de Natuba-
PB, sobre a atuação do apelante como servidor da Agência da Previdência 
Social da cidade de Itabaiana-PB.

O apelante é servidor público do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), no cargo de Auxiliar Administrativo, e que no 
ano de 2007, foi designado para atuar na Agência da Previdência Social, 
na cidade de Itabaiana-PB, onde durante sua estadia analisou dezesseis 
processos administrativos, sendo que indeferiu quinze e cancelou um por 
desistência do interessado. 

Os documentos de fls. 17/18, comprovam que no ano 
de 2007, o Presidente da Associação Comunitária dos Proprietários Rurais 
de Natuba-PB, formulou uma denúncia contra o apelante perante a Chefia 
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de  Benefícios  do  INSS  localizada  em  João  Pessoa-PB,  questionando  o 
atendimento  prestado  pelo  apelante  durante  o  trabalho,  bem  como 
aduzindo que o apelante não teria analisado os processos administrativos 
dos agricultores com a máxima atenção.

Os documentos de fls. 35/43, demonstram que diante 
da denúncia apresentada contra o apelante, todos os processos analisados 
por este, foram submetidos a uma nova análise pela Chefia da Agência da 
Previdência Social da cidade de Itabaiana-PB, onde apenas dois processos 
tiveram a decisão inicial alterada, em fase administrativa recursal. 

Deveras,  não  há  registro  nos  autos  de 
constrangimentos  ou  restrições  capazes  de abalar  seriamente  o  ânimo 
psíquico do apelante, pois para a configuração do dano moral é necessário 
que a conduta tenha trazido sofrimento e humilhação ao indivíduo, não 
sendo suficiente para caracterizá-lo, a simples reavaliação de um trabalho 
realizado por um servidor público, após um questionamento feito, por um 
membro da sociedade. 

Sendo assim, entendo que a sentença vergastada não 
deve ser reformada pois não houve a configuração de dano moral a ser 
indenizado.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                                       5


	RELATÓRIO

