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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL N. 0064874-94.2012.815.2001                
RELATORA : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
APELANTE  : Carlos Alberto Roque Barreto
ADVOGADO    : Ayrton Lacet Porto 
APELADO    : Ana de Lourdes Souza Oliveira de Alexandria
ADVOGADO    : Eduardo José Nunes de Souza e outro.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  DENÚNCIA  OFERECIDA  CONTRA 
SERVIDOR,  POR  SUPERIOR  HIERÁRQUICO  NO 
EXERCÍCIO  DE  SUAS  FUNÇÕES.  AFASTAMENTO 
TEMPORÁRIO  DO  TRABALHO  E  PENA  DE 
ADVERTÊNCIA  APLICADOS  AO  PROCESSADO. 
POSTERIOR REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS 
DOS  FATOS  DENUNCIADOS.  ALEGADA  OFENSA 
MORAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  MÁ-FÉ  E  DO 
INTUITO DELIBERADO DE PREJUDICAR. INEXISTÊNCIA 
DE  ATO  ILÍCITO  INDENIZÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- A denúncia levada a efeito por superior hierárquico contra 
servidor  público,  da  qual  resultou  na  instauração  de 
sindicância e/ou processo disciplinar, não gera dano moral, 
quando ausentes provas de eventual  perseguição e que se 
deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé, mas, em 
verdade, constituiu exercício regular de direito. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco r da  a  Terce i ra  Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento, por 
votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível combatendo a sentença (fls. 87/90) 
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  ajuizada  por  CARLOS 
ALBERTO ROQUE BARRETO em face de ANA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA 
DE ALEXANDRIA, julgou improcedente o pedido inicial.

CARLOS  ALBERTO  ROQUE  BARRETO  ingressou  com  a 
presente ação, aduzindo que a promovida o denunciou à Secretaria Municipal de 
Saúde, de forma vexatória, leviana e irresponsável, relatando o autor, no ofício de 
sua profissão de Psicólogo da Unidade de Saúde de Tambaú, teria se recusado a 
atender uma paciente grávida– a Sra.  Monay Ionara Silva Santos,  que requeria 
alguns exames, entre eles um teste de HIV.

Alega  que  a  denúncia  é  esvaziada  de  comprovação, 
acarretando-lhe  transtornos,  principalmente  porque fora  instaurado  um PAD – 
Processo  Administrativo,  culminando  em  sua  advertência  e  afastamento 
provisório  da  função,  que,  posteriormente  foram  afastados  pela  Comissão  de 
Sindicância, por absoluta ausência de prova.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença guerreada, 
na qual a  magistrada julgou improcedente o pedido indenizatório, considerando 
que o demandante não fez prova dos alegados danos morais suportados, em razão 
da denúncia levada a efeito pela promovida.

Nas razões recursais, fls. 93/97, o apelante sustenta a reforma 
da sentença, alegando que não houve a devida apreciação das provas constantes 
nos  autos,  especialmente  a  testemunhal  e  a  conclusão  da  Comissão  de 
Sindicâncias,  que  demonstram,  incontestavelmente,  um  dano  moral  puro,  na 
medida em que a promovida procedeu a uma denúncia desprovida de provas, 
com o intuito de prejudicar o autor no seu local de trabalho.

Contrarrazões, fls. 103/109.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito (fls. 116/119).

É o Relatório

V O T O
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se  de  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS, na qual o autor alega ter sofrido constrangimentos de ordem moral, em 
razão  de  denúncia  esvaziada  de  provas,  procedida  pela  promovida,  na  qual 
relatou desrespeito grave aos deveres funcionais, com desídia do exercício laboral, 
ao negar atendimento à paciente que necessitada receber exames, dentre eles o do 
HIV/AIDS.

Disse  o  autor  que  em  razão  do  fato  foi  instaurado  um 
Processo Administrativo Disciplinar, sendo temporariamente afastado da função, e 
lhe  aplicada  uma  penalidade  de  advertência  que,  após,  foi  revogada  pela 
Comissão de Sindicância.

Pois bem.

Como cediço, a indenização por danos morais, fundada em 
fatos como os descritos nos autos, exige a demonstração de ação praticada com 
má-fé ou malícia.

É necessário que a conduta daquele que noticiou ou registrou 
o fato perante a autoridade competente tenha sido praticada com o claro intuito de 
prejudicar  o  suposto  agente,  ou  seja,  com  malícia  ou  má-fé  objetivamente 
destinadas a tanto, até porque, em razão da hierarquia existente entre as partes, 
uma vez que a demandada ocupa o Cargo de Diretora da Unidade de Saúde das 
Praias, a comunicação de conduta e possível transgressão disciplinar são condutas 
inerentes à função da requerida.

Colhe-se da doutrina a seguinte lição:

“Para que haja o dever de indenizar, de rigor a presença do 
ato culposo ou doloso do agente, o dano e o nexo causal a 
ligar tais circunstâncias.

'Ante  tais  divagações,  entendemos  que  a  responsabilidade 
requer:

a)  Existência  de  uma  ação,  comissiva  ou  omissiva, 
qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como um 
ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa, como fundamento 
da responsabilidade temos o risco. …

APELAÇÃO CÍVEL N. 0064874-94.2012.815.2001        3



b)  Ocorrência  um  dano  moral  ou  patrimonial  causado  à 
vítima  por  ato  comissivo  ou  omissivo  do  agente  ou  de 
terceiro por quem o imputado responde, ou por ato de um 
animal ou coisa a ele vinculada.

Não pode haver responsabilidade civil sem dano, que deve 
ser certo, a um bem ou interesse jurídico, sendo necessária a 
prova real e concreta dessa lesão...

c) Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador 
da  responsabilidade)  pois  a  responsabilidade  civil  não 
poderá  existir  sem o vínculo  entre  a  ação  e  o  dano.  Se  o 
lesado  experimenta  um  dano,  mas  este  não  resultou  da 
conduta  do  réu,  o  pedido  de  indenização  será 
improcedente...' (Maria Helena Diniz em sua obra “Curso de 
Direito  Civil  Brasileiro”,  7º  Vol.,  páginas  33/34,  5ª  Edição, 
1980, Edit. Saraiva).

No caso dos autos, verifica-se que não há prova de conduta 
ilícita da requerida a ensejar dano moral.

A comunicação de transgressão disciplinar está prevista nas 
funções inerentes da Diretora da Unidade, sendo tal prática um dever funcional, 
tratando-se,  apenas,  do  cumprimento  de  deveres  de  ocupantes  de  cargo 
hierarquicamente superior.

Em análise  as  provas  contidas  nos  autos,  especialmente  a 
prova testemunhal, fls. 72/77, não é possível concluir que a requerida comunicou a 
transgressão disciplinar como uma forma de perseguição ou até mesmo com dolo.

Ao  contrário,  pode-se  verificar  do  depoimento  da 
testemunha Roberto Tiago Gomes Rocha (funcionário responsável pela Unidade 
de  Saúde  na  ausência  da  Diretora),  que  de  fato  o  autor  expressou  seu 
descontentamento ao  ter  que procurar  exames,  alegando que esse trabalho em 
nada acrescentaria ao seu mister e ao seu salário. (fls. 75).

A  apuração  de  fatos,  com  a  instauração  de  processo 
disciplinar após a comunicação da transgressão, não pode ensejar a tutela desejada 
pelo autor, porquanto constitui-se cumprimento das atribuições do cargo.

Não foram produzidas provas no sentido de que a parte ré 
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teria difamado, injuriado ou caluniado o autor.

Como  se  sabe,  para  a  caracterização  da  responsabilidade 
civil se faz necessário o preenchimento de determinados requisitos. Dentre eles 
encontramos a  comprovação do ilícito  civil,  o  que,  conforme mencionado,  não 
ocorreu.

O que efetivamente caracteriza o abuso é o anormal exercício 
do Direito, assim entendido aquele que se afasta da ética, da boa-fé, da finalidade 
social ou econômica, enfim, o que é exercido sem motivo legítimo.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO. 
REPRESENTAÇÃO PERANTE A OAB. COMUNICAÇÃO 
DE  CRIME  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  EXERCÍCIO 
REGULAR DE UM DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. 
AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. Devem 
ser  recebidos  como  agravo  regimental  os  embargos  de 
declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. A 
tese defendida no recurso especial demanda o reexame do 
conjunto  fático  e  probatório  dos  autos,  vedado  pelo 
enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Embargos de declaração 
recebidos  como  agravo  regimental,  ao  qual  se  nega 
provimento.  (EDcl  no  AREsp  492.097/SP,  Rel.  Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
06/05/2014, DJe 16/05/2014).

RECURSO ESPECIAL DANOS MORAIS.  INSTAURAÇÃO 
DE INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ.  QUANTUM. 
VALOR  RAZOÁVEL.  CONTROLE  DO  STJ  AFASTADO. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. I  - 
Em princípio, o pedido feito à autoridade policial para que 
apure a existência ou autoria de um delito se traduz em 
legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada 
em inquérito  venha a  ser  inocentada.  Desse  modo,  para 
que se viabilize pedido de reparação, fundado na abertura 
de inquérito policial, faz-se necessário que o dano moral 
seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a 
instauração  do  procedimento,  posteriormente  arquivado, 
se  deu  por  má-fé,  ou  culpa  grave,  refletindo  na  vida 
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pessoal  dos  autores,  acarretando-lhe,  além  dos 
aborrecimentos  naturais,  dano  concreto,  seja  em  face  de 
suas relações profissionais e sociais, seja em face de suas 
relações  familiares.  II  –  Ficando  assentado  nas  instâncias 
ordinárias, por força da análise das circunstâncias fáticas da 
causa, que a instauração do inquérito se deu por má-fé ou 
imprudência grave do Banco, provocando situação de alto 
constrangimento e humilhação para os autores, a justificar a 
reparação a título de dano moral, não poderá a matéria ser 
revista em âmbito de especial, ante o óbice do enunciado nº 
7  da  Súmula  deste  Tribunal.  III-  O arbitramento  do  valor 
indenizatório  por  dano  moral  se  sujeita  ao  controle  desta 
Corte.  Inexistindo  critérios  determinados  e  fixos  para  a 
quantificação  do  dano  moral,  recomendável  que  o 
arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às 
peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, 
fixando-se  o  quantum  arbitrado  com  razoabilidade.  IV  - 
Divergência  jurisprudencial  não  demonstrada  nos  moldes 
legais.  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp  866725/MT, 
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 21/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 315).

Diante  da  ausência  de  prova  de  ato  ilícito  cometido  pela 
requerida, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  02  de 
setembro  de  2014,conforme certidão  de  julgamento  de  f.  127.  Participaram  do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Paulo 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.
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Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa- PB, 03 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        Relatora 
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