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Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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Advogado : Jocélio Jairo Vieira (OAB/PB 5.672)
2º Recorrido : Stefanete de Fátima Ferreira Patrício
Advogado : José Di Lorenzo Serpa Filho (OAB/PB 14.909)

APELAÇÕES  CÍVEIS  E RECURSO ADESIVO — AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  —  OFENSAS  NO
AMBIENTE DE TRABALHO — CONFIGURAÇÃO DO DANO
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  —  REJEIÇÃO  —  MÉRITO  —
MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
relatados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de  Justiça  do  Estado,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar
provimento aos recursos apelatórios e ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator.

Relatório.

Trata-se de Apelações Cíveis e Recurso Adesivo interpostos em face
da sentença de fls. 215/218 que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou
procedente o pedido autoral,  condenando os  demandados ao pagamento,  solidário,  de R$
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10.000,00 (dez mil reais) à autora, em razão do abalo moral sofrido, valor que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação da sentença, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

 
Irresignada,  a  primeira  recorrente  interpôs  recurso  apelatório  (fls.

242/248),  pugnando  pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente
improcedente a demanda.

O  segundo  apelante  apresentou  recurso  (fls.  258/277)  pugnando,
preliminarmente, pela ilegitimidade passiva  ad causam e, no mérito, pela improcedência do
pedido exposto na peça vestibular.

A demandante  apresentou  recurso  adesivo  (fls.  301/303)  pugnando
pela reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls. 281/283v e 312/334.
 
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu

parecer de fls. 294/299 e 338/340, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, apenas
pelo prosseguimento do recurso, ante ausência de interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. Voto.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva 

Nas  razões  do  recurso,  o  segundo  apelante  alega  não  possuir
legitimidade passiva para compor a  lide, tendo em vista não ter participado diretamente do
evento danoso, posto que o fato envolveu sua esposa e a suplicante, ora apelada.

Esta prejudicial, inclusive, já foi analisada pelo juízo de primeiro grau,
reconhecendo a legitimidade passiva do promovido, diante da participação de seu filho menor
no evento. 

Reza o art. 932, I, do Código Civil: 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 
companhia;

  
Assim, rejeito a preliminar argüida.

Mérito.

Na inicial,  a promovente alega ser funcionária da Caixa Econômica
Federal e, quando estava no desempenho de suas atividades laborais, foi surpreendida pela
Sra. Stefanete de Fátima Ferreira Patrício, juntamente com seu filho, utilizando palavras de
baixo calão em sua direção, com agressões verbais, insinuando relacionamento extraconjugal
com seu esposo. Na oportunidade, o menor ainda desferiu um chute na região abdominal da
demandante, que a fez arremessar uma chave como forma de defesa.
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Afirma que em nenhum momento, mesmo ciente da incongruência das
agressões da demandada contra a demandante, o Sr. Lindberg Borges Guedes se prontificou a
buscar uma solução amigável e esclarecedora dos fatos, postura óbvia e esperada de quem foi
o pivô do fatídico episódio.

Diante  de  tais  fatos,  ingressou  com  a  presente  demanda  judicial,
pugnando pela procedência da ação para condenar os promovidos ao pagamento de danos
morais.

Na  sentença,  o  magistrado  julgou  procedente  o  pedido  autoral,
condenando  os  demandados  ao  pagamento,  solidário,  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  à
autora,  corrigido  monetariamente  pelo  INPC,  desde  a  data  da  publicação  da  sentença,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Os  demandados  interpuseram  recursos  pugnando  pela  reforma  da
sentença para julgar improcedente a demanda.  A demandante  apresentaram recurso adesivo
pugnando pela majoração do quantum indenizatório.

Pois bem.

Colhe-se  dos  autos  que  a  promovente  foi  surpreendida  em  seu
ambiente de trabalho, pela promovida, juntamente com seu filho, utilizando palavras de baixo
calão  em  sua  direção,  com  agressões  verbais  e  físicas,  insinuando  relacionamento
extraconjugal com seu esposo.

Ora, não restam dúvidas de que a demandada expôs a demandante a
constrangimento  e  situação  vexatória  ao  ingressar  em  seu  ambiente  de  trabalho,  Caixa
Econômica  Federal,  local  que  possui  alta  rotatividade  de  pessoas,  desferindo  palavras  e
insinuações de forma desarrazoada de sua vida pessoal.

Como salientado pelo juízo a quo, por mais que estivesse se sentindo
ofendida pelas atitudes da demandante, jamais poderia tê-la procurado em seu ambiente de
trabalho, expondo de forma desarrazoada a vida privada da autora, tudo isso a afrontar os
valores estabelecidos no art. 5º, X, da Constituição Federal.

 O dano moral, que emergiu da Carta Política de 1988, a qual trouxe o
direito a sua reparação no artigo 5º, incisos V e X, e, mais recentemente, o atual Código Civil,
cumprindo as diretrizes  constitucionais,  garantiu o ressarcimento por  abalos emocionais  e
psíquicos  a  quem  forem  causados,  consoante  se  verifica  do  artigo  186,  in  verbis,
respectivamente: 

"Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza,  garantido-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[..]  
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material e moral ou à imagem. 
[...]  
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
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pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação". 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Verifica-se, pois, que o direito brasileiro tutela os valores íntimos da
personalidade, possibilitando mecanismos adequados de defesa contra as agressões injustas
que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo de não lesar.
Porém, não há, na legislação pátria, critérios para se aferir o valor monetário exato de uma
indenização em virtude de danos morais.

Estando  comprovado  o  constrangimento  sofrido,  resta  saber  se  a
fixação do quantum encontra-se em anuência com a conduta geradora do dano, ou seja, deve
ser  observada  a  proporcionalidade  entre  a  culpa  do  ofensor  e  a  extensão  do  dano
experimentado pela vítima. Desta feita, o ressarcimento do dano, para se configurar ‘justo’,
deverá ser proporcional ao agravo sofrido pela vítima.

Além  disso,  é  imperioso  reconhecer  a  natureza  dúplice  do  dano
moral, eis que primeiramente tende a compensar, em termos financeiros, o prejuízo psíquico
experimentado pela vítima, e num segundo momento, objetiva sancionar, também, através de
um ônus financeiro, a conduta do ofensor, a fim de que este não volte a prejudicar terceiros. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DUPLA FUNÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. Considera-se de
natureza grave a perda do companheiro e do pai cuja vida foi ceifada em
pleno verdor  dos  anos.  A indenização do dano moral  tem dupla função:
reparatória e penalizante. Se a indenização pelo dano moral visa compensar
o lesado com algo que se contrapõe ao sofrimento que lhe foi imposto, justo
que para aplacar os grandes sofrimentos, seja fixada indenização capaz de
propiciar  aos  lesados  grandes  alegrias.  
(Ap.  Cível  nº.  44.676/97  -  5ª.  Turma  Cível  do  TJDF,  Relatora  Des.
Carmelita Brasil)

Assim sendo, o julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório,
deve  se  guiar  pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o
enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações, bem como que a
reparação se torne insuficiente.

As  palavras  de  Humberto  Theodoro  Júnior  são  deveras
significativas, no que tocante aos critérios utilizados para a fixação do valor da indenização
decorrente de danos morais:

“O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio  do  julgador,  sem  parâmetros  apriorísticos  e  à  luz  das
peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.” ( in
RT 662/9).  

Desta  maneira,  no  caso  concreto,  vislumbra-se  que  o  quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago de maneira solidária pelos
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demandados,  mostrou-se  adequado  aos  parâmetros  dos  valores  atualmente  arbitrados  e
necessários à reparação do caso em questão.

Feitas  estas  considerações,  nego  provimento  aos  recursos
apelatórios e ao recurso adesivo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram ainda do julgamento,  o Exmo. Dr. João Batista Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Dr.
Eduardo José de Carvalho Soares, Juiz convocado para substituir a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto,  Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des.
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de
Justiça convocada.

João Pessoa, 28 de setembro de 2015.

José Guedes Cavalcanti Neto
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO Nº 0013837-67.2008.815.2001 – 10ª Vara
Cível da Capital

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelações Cíveis e Recurso Adesivo interpostos em face
da sentença de fls. 215/218 que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou
procedente o pedido autoral,  condenando os  demandados ao pagamento,  solidário,  de R$
10.000,00 (dez mil reais) à autora, em razão do abalo moral sofrido, valor que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação da sentença, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

 
Irresignada,  a  primeira  recorrente  interpôs  recurso  apelatório  (fls.

242/248),  pugnando  pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente
improcedente a demanda.

O  segundo  apelante  apresentou  recurso  (fls.  258/277)  pugnando,
preliminarmente, pela ilegitimidade passiva  ad causam e, no mérito, pela improcedência do
pedido exposto na peça vestibular.

A demandante  apresentou  recurso  adesivo  (fls.  301/303)  pugnando
pela reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls. 281/283v e 312/334.
 
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu

parecer de fls. 294/299 e 338/340, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, apenas
pelo prosseguimento do recurso, ante ausência de interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                          Relator
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