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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026767-39.2009.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de campina Grande.
RELATOR:  Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
ADVOGADO: Juliana Juscelino Queiroga Lacerda.
APELADO:  Débora Sonaly de Lima.
ADVOGADO: Eduardo Bruno de Almeida Donato.

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA 
NACIONAL DE  INCLUSÃO  DE  JOVENS  -  PROJOVEM  TRABALHADOR. 
SUPOSTA AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DO 
CERTAME NA PRESENÇA DOS DEMAIS ALUNOS. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DO  SERVIÇO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. MINORAÇÃO  DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  VALOR FIXADOS  EM  OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Inegável o constrangimento suportado por um aluno ao ser excluído do Curso de 
Capacitação na presença dos demais alunos.

2. A indenização por danos morais deve ter uma função reparadora em benefício do 
constrangimento experimentado pela  vítima,  que não importe  em enriquecimento 
sem causa, mas, que não seja inexpressiva a ponto de perder sua função pedagógica, 
servindo de reprimenda àquele que praticou o ato ilícito ou abusivo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º  0026767-39.2009.815.0011, em que figuram como partes Débora Sonaly 
de Lima e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e 
negar-lhe provimento.

VOTO.

Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  SENAC interpôs 
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da  8ª Vara  Cível da Comarca de 
Campina Grandes, f. 161/169, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais 
em face dele ajuizada por  Débora Sonaly de Lima,  que  rejeitou a preliminar de 
nomeação à autoria, por entender que não se discute no processo os requisitos para 
se admitir a matrícula ou permanência do Autor no Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - Projovem Trabalhador oferecido pelo Estado da Paraíba, e, no mérito, 
julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de 
danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 
INPC, a partir de sua fixação, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados 
em 20% do valor da condenação, ao fundamento de que a exclusão da Autora do 



Projovem diante dos demais alunos, causou-lhe constrangimentos que ultrapassam o 
mero dissabor.

Em suas razões, f. 171/179, alegou que, após o início das aulas, o Estado da 
Paraíba, gestor do programa, observou que um dos requisitos indispensáveis para 
a participação no Programa, previsto em lei, não teria sido observado no ato das 
inscrições, qual seja, a inexistência de vínculo empregatício anterior, razão pela 
qual  determinou-lhe,  por  ser  o  executor,  que  transmitisse  a  informação  aos 
candidatos que estariam inaptos, o que foi atendido com as cautelas necessárias a 
não gerar qualquer constrangimento aos alunos.

Afirmou que as inscrições eram realizadas pela internet, sem a exigência de 
qualquer documentação dos candidatos, baseado na hipótese de que prestariam as 
informações  corretas,  não  podendo  ser  responsabilizado  pelas  omissões  dos 
candidatos.

Asseverou  que  a  comunicação  aos  alunos  da  exclusão  do programa por 
ausência de preenchimento dos requisitos se deu forma individual sem qualquer 
constrangimento ou situação vexatória, o que afasta o dever de indenizar.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o 
pedido julgado improcedente, ou, na hipótese de manutenção da condenação, que 
seja  minorado  o  valor  da  condenação  em  observância  aos  princípios  da 
razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazoando, f. 184/192, a Apelada requereu a manutenção da sentença, 
ao  argumento  de  que  não  se  questiona  nos  autos  a  origem da  ordem de  sua 
exclusão, mas a forma constrangedora que foi realizada.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a presente discussão em definir se a comunicação da exclusão da 
Autora, ora Apelada, do Curso oferecido pela Apelante se deu de forma irregular 
ou vexatória, capaz de configurar dano moral.

Nesse  contexto,  torna-se  desnecessária,  conforme  bem  retratado  na 
Sentença, qualquer discussão sobre a regularidade da matrícula da Apelada ou se 
o Apelante é mero executor de ordens emanadas do Estado da Paraíba, gestor do 
Programa.

Entendeu o Juízo que o SENAC, na ocasião, encontrava-se executando um 
curso profissionalizante, de forma que estava atuando como prestador de serviços, 
submetido às regras consumeristas, respondendo de forma objetiva pelos danos 
causados a terceiros. 

A Apelada  inscreveu-se  no  Programa  Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  - 
Projovem  Trabalhador,  sendo  selecionada  para  participar  de  um  dos  Cursos 
oferecidos, e que, na terceira semana de aula, foi excluída do certame por não 



preencher um dos requisitos, qual seja, não possuir Carteira de Trabalho assinada.

O Juízo admitiu as provas emprestadas requeridas por ambas as Partes, f. 
151/158, merecendo destaque o depoimento de Francineide Ventura Macedo, f. 
156,  funcionária  do Apelante  responsável  pela  comunicação à  Apelada  de  sua 
exclusão do certame, que afirmou que comunicou o desligamento do curso em 
sala de aula, na presença dos demais alunos. 

Constata-se, desta forma, a exposição da Apelada a um constrangimento que 
poderia ter sido evitado, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, 
impondo-se o dever de indenizar, consoante Julgado deste Tribunal de Justiça1.

Quanto  à  alegação  de  que  o  valor  da  indenização  foi  fixado  de  forma 
exorbitante,  tem-se  que  para  o  seu  arbitramento  deve  ser  considerada  a 
potencialidade econômica do ofensor e do ofendido, assim como o constrangimento 
suportado pela Apelada.

Nesse contexto, dadas as particularidades do caso em questão, bem como 
observados os princípios da moderação e da razoabilidade, deve ser mantido o valor 
indenizatório  arbitrado  na  Sentença  de  R$  5.000,00,  haja  vista  que  retrata 
satisfatoriamente a extensão do dano causado.

Posto isso, conhecido o Recurso, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO IRREGULAR DE CURSO 
DE CAPACITAÇÃO PARA JOVENS DESEMPREGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 
INDENIZAÇÃO  QUE  DEVE  TOMAR  CONTORNOS  RAZOÁVEIS.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO  RECURSO.  Restando  comprovado  que  a  exclusão  do  apelante  de  curso  de 
capacitação para o mercado de trabalho destinado a jovens desempregados se deu de maneira 
irregular, tolhendo direito a que fazia jus, resta configurado o dano moral, mormente pelo fato da 
indevida  abordagem  por  parte  de  funcionária  da  recorrida.  A indenização  por  danos  morais 
pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade e para o réu  
de  que  o  Direito  repugna  a  conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e 
resguardar  a  dignidade  humana.  Ao  mesmo  tempo,  objetiva  sancionar  o  causador  do  dano, 
inibindoo em relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo.  
(TJ-PB, Apelação Cível n.º 001.2009.026768-1/001, Rel. Des. João Alves da Silva, publicado no 
DJPB de 11/07/2013).


