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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  REFERÊNCIAS  NEGATIVAS  INFORMADAS  PELO 
EX-EMPREGADOR  A  RESPEITO  DO  EX-EMPREGADO. 
PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA  EMPRESA  PROMOVIDA. 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  COMUM 
ESTADUAL  PARA  APRECIAÇÃO  DO  FEITO.  PEDIDO 
INDENIZATÓRIO BASEADO EM RELAÇÃO DE TRABALHO. 
ARTIGO  114,  VI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  FATO 
OCORRIDO  APÓS  DESFAZIMENTO  DO  LIAME  LABORAL. 
IRRELEVÂNCIA.  ACOLHIMENTO  DA  MATÉRIA 
PRECEDENTE.  REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA 
ESPECIALIZADA. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO.

-  Compete  à  Justiça  do  Trabalho  processar  e  julgar  as  ações  de 
indenização  por  dano  moral  decorrentes  da  relação  de  trabalho,  nos 
termos orientados pelo art. 114, VI, da Constituição Federal.

- “(...) Competência da justiça do trabalho. Dano moral pós contratual.  
Lista discriminatória para impedir contratação de ex- empregado. Art.  
114, VI, da CF. Precedentes. É competente a justiça do trabalho para  
pedido  de  indenização  por  danos  morais  decorrente  da  relação  de  
trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF, como no caso, a alegada  
inserção  na  chamada  lista  negra.  Recurso  de  revista  conhecido  e  
provido.” (TST;  RR  142400-68.2010.5.23.0051;  Sexta  Turma;  Relª  Min.  Kátia 
Magalhães Arruda; DEJT 19/04/2013; Pág. 1706).

- “(...)  1. A justiça do trabalho é competente para processar e julgar,  
entre outras, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial  
decorrentes da relação de trabalho (art. 114, VI, cf), independentemente  
da ação ser de autoria do empregado ou do em pregador. 2. O fato de o  
dano  ser  superveniente  ao  vínculo  empregatício  não  afasta  a  
competência da justiça laboral, pois não há como desvincular o dano de  
sua origem, que no caso, remete-se ao período em que o réu era em-  
pregado da empresa autora. 3.  É a partir  da análise do pedido e da  
causa de pedir que se define a competência para o julgamento de



 determinada  lide.  Versando  os  autos  sobre  questão  atinente  à  relação  
trabalhista, é de reconhecer a competência absoluta da justiça do trabalho.  
(...).” (TJPR; ApCiv 1043357-9; Londrina;  Oitava Câmara Cível; Rel.  Des. José Sebastiao 
Fagundes Cunha; DJPR 14/02/2014; Pág. 214) .

V I S T O S

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Joil Freitas 
da Silva, em face da Empresa Auto Viação Progresso S/A. 

Alega  o  promovente que  foi  empregado da  promovida,  sendo injustamente 
acusado de furto e apropriação indébita, o que acarretou na sua demissão.

Narra  que,  decorrente  do  fato  acima,  foi  acusado  criminalmente,  porém 
inocentado, ingressando assim na seara cível, para ser reparado pelo fato ocorrido, e na justiça do 
trabalho, para ter reconhecido o seu desligamento sem justa causa.

Apesar de ter demonstrado a sua idoneidade, vem agora reclamar indenização 
em virtude de verdadeira  perseguição sofrida pela  demandada,  pois esta,  quando solicitada por 
outras  empresas  sobre  as  referências  do  autor,  vem  prestando  informações  desabonadoras, 
prejudicando a imagem do requerente,  bem como dificultando a sua reinserção no mercado de 
trabalho.

Proferida  sentença  de  mérito  (fls.  822/830),  o  Julgador  de  primeiro  grau 
condenou a ex-empregadora ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos 
morais, imputando-lhe ainda as custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por 
cento) sobre a condenação.

Apelou o autor (fls. 835/854), almejando a majoração da verba indenizatória.

Já a promovida também interpôs apelo (fls. 880/892), suscitando preliminar de 
incompetência absoluta, requerendo, no mérito, o provimento da súplica, de modo que a ação seja 
julgada improcedente, ou que a imputação seja reduzida.

Contrarrazões apresentadas tanto por ambas as partes (fls. 897/910 e 916/921).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer constante às fls. 934/938, opinou 
pelo acolhimento da prefacial levantada pela demandada.

É o relatório. DECIDO:
               
A  empresa  promovida,  em  seu  apelatório,  levantou  preliminar  de 

incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para analisar o presente caso, uma vez que o 
mesmo  envolve  pedido  indenizatório  decorrente  de  relação  de  trabalho,  matéria  esta  sujeita  à 
apreciação da Justiça Laboral, nos termos preconizados pelo artigo 114, inciso VI, da Constituição 
Federal, in verbis:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

(…)
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VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da  
relação de trabalho; (…).

O autor, por seu turno, alega que a conduta ilícita da demandada ocorreu após 
a sua demissão da empresa, quando não mais existia vínculo entre elas.

Considerando  os  argumentos  apresentados,  concebo  assistir  razão  à  ora 
suscitante.

Segundo  dessume-se  da  inicial,  o  promovente  foi  acusado  de  apropriação 
indébita  pela  promovida,  sendo demitido sem justa  causa,  passando a responder  criminalmente 
pelas acusações que lhe foram direcionadas, sendo inocentado das mesmas.

Com base nisso, ajuizou ação indenizatória em razão da injusta acusação na 
seara cível, em que realizou composição, além de reclamação trabalhista, tendo reconhecida a sua 
demissão sem justa causa.

Posteriormente a  tais  desdobramentos,  o autor passou a ter  dificuldades em 
conseguir  emprego  em  virtude  de  perseguição  da  promovida,  que  tem  passado  informações 
desabonadoras a seu respeito, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda.

Ora, denota-se facilmente que, embora a causa de pedir do processo em análise 
tenha  origem  por  situações  ocorridas  após  o  rompimento  do  liame  empregatício,  ela  decorre 
diretamente  da  época  em  que  os  agora  litigantes  possuíam  vínculo,  tornando  evidente  a 
incompetência desta Justiça para apreciação do impasse.

Ressalto,  inclusive,  que  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho  recentemente,  em 
situação análoga, reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar situações. Vejamos:

I. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  
TRABALHO.  LISTA  NEGRA.  Está  demonstrada  a  viabilidade  do  
conhecimento do recurso de revista por possível violação do art. 114, VI, da  
CF/1988. Agravo de  instrumento  a que  se  dá provimento.  II  -  Recurso de  
revista.  Competência  da  justiça  do  trabalho.  Dano  moral  pós  contratual.  
Lista discriminatória para impedir contratação de ex- empregado. Art. 114,  
VI, da CF. Precedentes. É competente a justiça do trabalho para pedido de  
indenização por danos morais decorrente da relação de trabalho, nos termos  
do art. 114, VI, da CF, como no caso, a alegada inserção na chamada lista  
negra. Recurso de revista conhecido e provido. (TST; RR 142400-68.2010.5.23.0051; 
Sexta Turma; Relª Min. Kátia Magalhães Arruda; DEJT 19/04/2013; Pág. 1706).

No mesmo sentido já se pronunciou o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região:

DANO MORAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA. FATOS SUPERVENIENTES  
À EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A competência da Justiça do  
Trabalho  para  apreciar  as  ações  de  indenização  por  danos  morais  e  
materiais alcança fatos supervenientes à extinção do contrato de trabalho  
quando  derivam  de  obrigações  pós-contratuais  das  partes. Extreme  de 
dúvida  que  o  ex-empregador  ao  enviar  e-mails  com  referências  
desabonadoras à conduta de seu ex-empregado, no curso do contrato que  
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este mantém com outra empresa, viola dever anexo de conduta de portar-se  
com  a  lealdade  que  lhe  impõe  a  boa-fé  objetiva,  a  qual  se  vinculam  os  
contratantes não apenas durante a execução do contrato, mas também nas  
fases pré e pós-contratual. (TRT 4ª R.; RO 01371-2005-013-04-00-6; Oitava Turma; Relª 
Juíza Maria Cristina Schaan Ferreira; Julg. 29/11/2007; DOERS 10/12/2007).

Acrescento ainda,   precedentes desta Corte de Justiça,  bem como de outros 
Areópagos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  FATO 
DANOSO  PÓS-CONTRATUAL E  RELATIVO  À  RELAÇÃO  LABORAL 
QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. ART. 114, VI DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL.  APLICAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  
TRABALHO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. A causa de pedir está  
relacionada com a relação laboral que existiu entre as partes, sendo pedido  
indenizatório decorrente de um fato - apropriação indébita - que teria sido  
praticada pelo empregado, ora autor, no desempenho de suas funções. O ato  
lesivo  que tenha ocorrido  após a extinção do contrato  de trabalho e que  
esteja  relacionado  ao  âmbito  laboral  deve  ser  apreciado  pela  justiça  do  
trabalho,  nos  termos  do  art.  114,  VI  da  constituição  federal. (TJPB;  APL 
0033432-57.2005.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Batista 
Barbosa; DJPB 25/08/2014; Pág. 12).

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROMO VIDA  
POR  EX-EMPREGADOR  EM  FACE  DE  EX  EMPREGADO.  Alegação  de  
danos  materiais  e  morais  causados  por  atos  do  ex-empregado  durante  o  
vínculo empregatício. Competência da justiça do trabalho. Inteligência do art.  
114, in- ciso VI da CF. Incompetência abso-luta da Justiça Estadual. Sentença  
anula- da de ofício. Remessa dos autos à jus- tiça do trabalho. Aplicação do  
art. 113, §2º. Do CPC. Precedentes do STJ e TJPR 1. A justiça do trabalho é  
competente para processar e julgar, entre outras, as ações de indenização  
por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho (art. 114,  
VI, cf), independentemente da ação ser de autoria do empregado ou do em  
pregador. 2. O fato de o dano ser superveniente ao vínculo empregatício não  
afasta a competência da justiça laboral, pois não há como des- vincular o  
dano de sua origem, que no caso, remete-se ao período em que o réu era em-  
pregado da empresa autora. 3. É a partir da análise do pedido e da causa de  
pedir que se define a competência para o julgamento de determinada lide. Ver-  
sando os autos sobre questão atinente à re- lação trabalhista, é de reconhecer  
a compe- tência absoluta da justiça do trabalho. 4. Nos termos do art. 113,  
§2º.  Do  CPC,  de-  vem  os  autos  serem  remetidos  ao  juízo  com-  petente.  
Apelação  civil  não  conhecida.  (TJPR;  ApCiv  1043357-9;  Londrina;  Oitava  Câmara 
Cível; Rel. Des. José Sebastiao Fagundes Cunha; DJPR 14/02/2014; Pág. 214)  

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  
MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA.  O 
colendo STJ tem jurisprudência firme no sentindo de que "é competente a  
Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de indenização por danos  
morais  promovida  por  ex-empregado  contra  seu  empregador  que  teria  
praticado, por ocasião da resolução do contrato e por muitos meses depois,  
atos  lesivos  à  sua  honra. Embora  grande  parte  das  ações  consideradas  
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ofensivas tenham sido cometidas depois da despedida, não se pode deixar de  
vincular  tal  comportamento  ao  contrato  de  trabalho.  (CC  30149/PR).  
Suscitada, de ofício, a incompetência da Justiça do DF; prejudicado o exame  
do apelo.  (TJDF; Rec 2012.01.1.037598-2; Ac. 706.940; Segunda Turma Cível; Rel. Des. 
Waldir Leôncio Júnior; DJDFTE 02/09/2013; Pág. 106)

Nesse diapasão, deve a decisão de primeiro grau ser anulada,  uma vez que 
decretada por Julgador absolutamente incompetente para a apreciação da causa, devendo o processo 
ser enviado para a Justiça Especializada.

Conforme  as  razões  expostas,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  SUSCITADA  PELO  PROMOVIDO,  para  anular  a 
sentença, remetendo-se os autos para a Justiça do Trabalho da 13ª Região, com a consequente 
baixa na distribuição deste Sodalício. 

Apelação do autor prejudicada.

P. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
              RELATOR 

J/04 e J/11 (R)
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