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PROCESSO  CIVIL –  Apelação  cível –
Ação  declaratória  de  inexistência  de
relação jurídica c/c indenização por danos
morais –  Sentença  –  Publicação  na
vigência do CPC/1973 –  Admissibilidade e
controvérsia analisadas nos moldes da Lei
nº  5.869/73  –  Irretroatividade  da  Lei
Processual  –  Estado – Inscrição do nome
do  autor  em  Cadastro  Nacional  de
Informações  Sociais  (CNIS)  –  Vínculo
trabalhista com a entidade – Inexistência –
Impedimento  de  concessão  de  salário-
maternidade à  família  –  Responsabilidade
Civil  –  Artigo  37,§6°,  da  Constituição
Federal  – Dano  moral  –  Configuração  –
“Quantum”  indenizatório  –  Fixação
necessária – Provimento do recurso.

- Art. 14 da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC):
“a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em
curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas  sob  a  vigência  da  norma
revogada”.
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- O dano moral se configura pela dor, sofri-
mento, angústia, humilhação experimenta-
dos pela vítima, por conseguinte, seria ab-
surdo, até mesmo, impossível que se exi-
gisse do lesado a prova do seu sofrimento.
Desse modo, restado provado nos autos o
evento danoso, estará demonstrado o dano
moral, uma vez que este ocorre "in re ipsa",
ou seja, decorre do próprio fato ilícito.

-  O propósito  do valor  indenizatório  a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por  ser  responsável  pelo  ato  que  foi  a
causa de pedir nesta ação indenizatória, e
reparar o dano sofrido por aquele que não
deu causa ao evento danoso.

- Art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "As
pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços
públicos  responderão  pelos  danos  que
seus agentes, nessa qualidade, causarem
a  terceiros,  assegurado  o  direito  de
regresso  contra  o  responsável  nos  casos
de dolo ou culpa".

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento à apelação cível,  nos termos do voto do relator e da súmula do
julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
WILSON FIRMINO DA SILVA objetivando reformar sentença (fls.86/90) que,
nos autos  da  ação  declaratória  de  inexistência  de  relação  jurídica  c/c
indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do ESTADO DA
PARAÍBA julgou parcialmente procedentes os pedidos objetos da ação, para
declarar a inexistência de qualquer vínculo jurídico contratual entre as partes.
Custas  rateadas  pelas  partes  e  honorários  que  se  compensam  face  o
acolhimento  de  forma  parcial  da  demanda,  observando-se  a  gratuidade
concedida ao autor.

Em suas razões (fls.93/95), aduz o apelante,
em apertada síntese, que apesar do reconhecimento na sentença de que não
existia vínculo empregatício com a entidade promovida, o juiz não reconheceu
a pretensão do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais,
com  fins  de  compensar  todo  o  prejuízo  causado  pelo  suposto  vínculo
empregatício  não  provado  nos  autos  pela  entidade,  que  resultou  no
impedimento  de  percepção  de  salário-maternidade  por  sua  esposa,
prejudicando  a  subsistência  de  sua  família,  razão  pela  qual  requereu  a
reforma  da  sentença  para  que  seja  determinado  o  pagamento  de  verba
indenizatória por tais razões.

Contrarrazões às fls.99/103.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem pronunciar-se
sobre o mérito, porquanto ausente interesse público que torne necessária a
intervenção Ministerial (fl.123).

É o relatório. 

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade do presente recurso serão analisados nos moldes da Lei nº
5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 13.105/2015
(novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.

Desse modo, tendo a apelação sido inter-
posta em 18 de outubro de 2015, resta patente que deve ser aplicado o Códi-
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go de Processo Civil anterior, consoante orientação do Enunciado Administra-
tivo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas estas considerações, passo à análise
das razões recursais.

Segundo  a  inicial,  o  nome  do autor  foi
indevidamente inscrito no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais),
com o registro de vínculo funcional de 01/05/2006 a 01/11/2009, totalmente
irregular e desconhecido, somente tendo ciência no ano de 2010 quando sua
esposa, ao requerer a concessão do benefício salário-maternidade, se dirigiu
a uma agência local do INSS, e lá constatou que, apesar de que ambos, ela e
seu esposo/apelante exercerem exclusivamente atividade agrícola, o referido
benefício foi negado fundamentado no fato de que constava no CNIS vínculo
em aberto do seu esposo com o Estado, o que obstaculou o deferimento de
tal  pedido.  Ressaltou  ainda,  que  sua  esposa  havia  percebido  o  mesmo
beneficio quando do nascimento de seu primeiro filho, em 2005.

Esses  os  fatos  que  consubstanciam  o
pedido inicial os quais passo a analisar. 

De início, impõe-se assentar que a regra é
a de que o Estado, na condição de pessoa jurídica de Direito Público terno,
tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, §6°, da
Constituição Federal, “in verbis”: 

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras  de  serviços  públicos  responderão
pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 

4



APELAÇÃO CÍVEL nº 0000177-96.2011.815.1161

Logo,  observa-se  que  é  objetiva  a
responsabilidade civil do Estado, de modo que responde independentemente
de culpa pelos danos causados a terceiros, sendo, no entanto, indispensável
à demonstração do nexo de causalidade.

Não  havendo  o  exame  da  culpa  do
município  demandado,  cabe  a  apreciação  do  nexo  de  causalidade.  Pelo
exame do conjunto probatório, verifica-se a existência de nexo causal entre o
alegado dano e a conduta praticada pelo Estado, ora apelante, por ter inscrito
indevidamente o  nome do autor  no  sistema de informações  do  CNIS,  por
vínculo  inexistente  entre  a  recorrido e  o  recorrente,  conforme  acima  se
verificou, e mantido tal inscrição. 

Portanto,  incontroversa a responsabilidade
civil do  Estado pelos danos impostos  ao autor, uma vez que consabidos os
prejuízos advindos de referida anotação indevida. 

Esclareço  que  o  CNIS  é  um  cadastro
informativo que contém os dados de vínculos empregatícios desde 1976, e
respectivas remunerações mensais a partir de 1990, além de recolhimentos
dos contribuintes individuais efetuados mensalmente através de carnê (Guia
de Recolhimento do Contribuinte Individual - GRCI) desde 1979.

 As  informações  dos  vínculos
empregatícios,  remunerações  e  recolhimentos  de  contribuintes  individuais
permitem determinar  o  tempo de serviço  do  trabalhador  e  o  valor  do  seu
benefício previdenciário. Este cadastro também contém dados acumulados de
vínculos  empregatícios  e  remunerações  mensais,  fornecendo  uma  visão
gerencial de massa salarial e quantidade de vínculos. Permite a realização de
confrontos com as bases de Arrecadação da Previdência Social, para detectar
possíveis divergências entre contribuição potencial e contribuição efetiva. São
fontes deste  cadastro:  RAIS;  FGTS e Base de  arrecadação previdenciária
Pois bem, nessas condições, verifico que o  Estado apelado indevidamente
incluiu  o  nome  do autor  no  sistema  informativo  do  CNIS,  por  vínculo
inexistente.  Inclusive a própria entidade afirmou não ter encontrado registros
do nome do autor em seu banco de dados como servidor (fls.37/38), o que
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confirma o erro da inscrição do nome do autor no CNIS, como se houvesse
vínculo entre as partes.

Logo,  resta  patente  a  arbitrariedade  da
conduta do ora apelante em manter a inscrição em tal cadastro, aspecto que
repercutiu negativamente na vida da  família do apelante, tendo em vista o
impedimento de se  receber o salário-maternidade por parte de sua esposa
junto ao INSS.

A propósito, destaco  os seguintes julgados
Desta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DO
PIS  DO  AUTOR  QUE  O  IMPOSSIBILITOU  DE
RECEBER  AS  PARCELAS  RELATIVAS  AO  SEGURO
DESEMPREGO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
DEVER  DE  INDENIZAR.  EQUÍVOCO  COMETIDO
PELA  RÉ  QUE  NÃO  PODE  SER  IGNORADA.
SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. - A parte ré não agiu com a devida cautela
quando  da  análise  da  documentação  de  sua
funcionária,  o  que  demonstra  sua  culpa  nos  danos
ocasionados à parte Autora, restando evidente o nexo
causal entre a sua atitude, de utilizar indevidamente o
número do PIS da Autora,  e os danos ocasionados a
mesma. No que diz respeito ao quantum da indenização
a  ser  paga  ao  Apelante,  registra-se  que,  embora  a
quantificação não possua critérios fixos e determinados,
deve se pautar no prudente arbítrio do Julgador, com a
observância  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  bem  como  das  circunstâncias
peculiares  do  caso.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00018087320138150751,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 13-12-2016)

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INSERÇÃO  EQUIVOCADA  DE  DADOS  DO  AUTOR
EM  CADASTRO  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.
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SUSPENSÃO  DO  RECEBIMENTO  DO  SEGURO-
DESEMPREGO.  SITUAÇÃO  OCASIONADA  PELA
CONDUTA  DA  RÉ.  COMPROVAÇÃO.  DANO
MATERIAL  E  MORAL.  OCORRÊNCIA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  MINORAÇÃO  DA  VERBA
INDENIZATÓRIA.  CABIMENTO.  PATAMAR
INCOMPATÍVEL  COM  A  EXTENSÃO  DO  DANO
SOFRIDO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  O  não
recebimento  do  benefício  implicou  no
comprometimento da subsistência do apelado e da sua
capacidade  financeira  em  honrar  as  despesas  e
necessidades essenciais à sua sobrevivência. 2. Do TRT
16a Região: "Tendo o autor deixado de receber todas as
parcelas do seguro-desemprego a que tinha direito, por
erro  da  empregadora,  mantém-se  a  condenação
correspondente às três cotas não auferidas". (Processo n.
0017610-18.2014.5.16.0002,  Relatora:  Márcia  Andrea
Farias da Silva, Data de Publicação: 12.11.2015). 3. Do
TJMG:  "Comprovado  que  a  manutenção  indevida  do
nome  do  apelado  no  CAGED  implicou  no  não
recebimento  do  seguro  desemprego que  este  faria  jus,
plenamente  cabível  a  condenação  da  apelante  no
pagamento dos valores a tal título. Sendo incontestes os
danos morais vivenciados pela parte autora em razão da
conduta da ré em impossibilitar o recebimento do seguro
desemprego,  deve  ser-lhe  reconhecido  o  direito  à
respectiva  indenização."  (Processo  n.
10024121678999002  MG)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01270008320128152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DA DESEMBARGADORA MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j.
em 23-08-2016) 

Ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -  APELAÇÃO CíVEL -
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊN,ÇIA  DE
VINCULOS  C/C  PEDIDO  DE  INDENIZAÇAO  POR
DANOS  MORAIS  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -
MUNiCíPIO  -  ART.  37,  §6°,  DA  CONSTITUiÇÃO
FEDERAL  -  INSCRiÇÃO  INDEVIDA  -  CNIS
(CADASTRO  NACIONAL  DE  INFORMAÇÕES
SOCIAIS) - VíNCULO INEXISTENTE - DANO MORAL -
CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDENCIA -
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MANUTENÇAO - DESPROVIMENTO DO APELO. - O
Município é objetivamente responsável pela conduta de
seu agente público (art. 37, ~ 6°, CF). No caso, há nexo
de causalidade entre a conduta do agente público e o
dano  sofrido  pela  autora,  decorrente  da  indevida
manutenção da inscrição do seu nome no sistema de
informações  do  CNIS  por  vínculos  inexistentes,  fato
que  merece  reparação  pela  caracterização  do  ilícito
civil. Dano moral in re ipsa, pois a conduta ilícita do
agente  público  provocou  ipso,  facto  inegável  abalo
psicológico  à  autora. Valor  da  condenação  fixado  de
acordo  com  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem
como observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação
e dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos
semelhantes  ao  dos  autos.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000128120118150051, 3ª Câmara cível, Relator DES.
JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 09-06-2014) 

Em  razão  disso,  tenho  que  o  Estado
demandado não logrou trazer elemento de prova capaz que pudesse justificar
a indevida inscrição do nome do recorrido no CNIS, ônus processual do qual
não se de incumbiu a contento, na forma do art. 333,  II, do CPC; ademais,
restou  evidente  nos  autos  a  manutenção  indevida  do  nome da autora  no
referido cadastro por vínculo inexistente com a edilidade, inclusive declarado
pela sentença.

Em  assim  sendo,  exsurge  o  dever  de
indenizar do apelante. São presumíveis os constrangimentos suportados pelo
recorrido e sua família, em virtude da conduta do apelante. De tal situação
pode-se concluir que os danos morais são presumíveis ou, como a doutrina e
a jurisprudência convencionaram chamar, são “in re ipsa”.

E sobre a desnecessidade de prova efetiva
dos danos manifesta-se Sérgio Cavalieri Filho no âmbito doutrinário:

"Essa é outra questão que enseja alguma polêmica nas
ações de indenização. Como, em regra, não se presume o
dano, há decisões no sentido de desacolher a pretensão
indenizatória  por  falta  de  prova  do  dano  moral.
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial
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ou  ideal,  a  prova  do  dano  moral  não  pode  ser  feita
através  dos  mesmos  meios  utilizados  para  a
comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo
até  impossível,  exigir  que a vítima comprove  a  dor,  a
tristeza  ou  a  humilhação,  através  de  depoimentos,
documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o
descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios
probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o
retoma  à  fase  da  irreparabilidade  do  dano  moral  em
razão de fatores instrumentais.  Neste ponto a razão se
coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral
está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do
ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si
só  justifica  a  concessão  de  uma  satisfação  de  ordem
pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral
existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato
ofensivo de tal modo que provada a ofensa, ipso facto
está  demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência  comum.  Assim,  por
exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de
outro  ente  querido,  não  há  que  se  exigir  aprova  do
sofrimento,  porque  isso  decorre  do  próprio  fato  de
acordo com as regras de experiência comum; provado
que a vítima teve seu nome aviltado, ou a sua imagem
vilipendiada,  nada  mais  ser-Ihe-á  exigido  provar,  por
isso  que  o  dano  moral  está  in  re  ipsa;  decorre
inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo,
de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral'.
(Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 108).

Passo ao exame do quantum indenizatório
que não foi fixado na decisão primeva. O valor arbitrado na indenização por
danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E,
portanto,  deve  ser  observada  a  capacidade  econômica  do  atingido,  mas
também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado,
mas  que  também  não  lastreie  indenização  que  não  atinja  o  caráter
pedagógico a que se propõe. 
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De  acordo  com  o  magistério  de  Carlos
Alberto Bittar1, ainda, para a fixação do valor do dano moral "levam-se, em
conta,  basicamente,  as  circunstâncias  do  caso,  a  gravidade  do  dano,  a
situação  do  lesante,  a  condição  do  lesado,  preponderando  em  nível  de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado". 

Yussef  Said  Cahali2 refere  que  nesta
espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum
indenizatório  a  intensidade  do  dano  moral  do  ofendido,  a  gravidade,  a
natureza e repercussão social, a posição social daquele, seu grau de cultura,
atividade profissional desenvolvida e seus ganhos, sua idade e sexo, além de
outros requisitos que possam ser levados em conta. 

Sopesando  tais  critérios,  especialmente
considerando a reprovabilidade da conduta da parte ré/apelada pela inscrição
indevida do nome da apelada  no CNIS, mormente a inexistência de vínculo
por ela mesma afirmada, bem como as condições econômicas das partes,
arbitro  danos  morais  em  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir  da data do arbitramento nesta decisão
(Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m., incidentes a partir da data
do evento danoso (Súmula 54 do STJ), uma vez que tal valor se mostra justo
e  suficiente  à  compensação  dos  danos  morais  no  caso,  para  que  não
represente  enriquecimento  indevido  à  vítima,  nem crie  risco  de  se  tornar
excessiva  e  impagável  para  o  agente;  além do  que,  tal  valor  encontra-se
adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes
ao dos autos.

 
Dessa  forma,  os  ônus  sucumbenciais

devem ser invertidos.

Assim, tendo em vista a nova solução dada
à  demanda,  e  considerando  que  a  parte  autora sagrou-se  vencedora,
condeno  o Estado apelada a pagar  honorários  advocatícios  integralmente,
esses que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme

1  "Reparação Civil por Danos Morais", 3lled,Sã aula, Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.279.
2  Dano Mora4 23 ed., São Paulo: Revista dos Tr unais, 1999, p. 266 
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previsão do §§1º e 2º, do art. 853, nos termos do parágrafo único do art. 86 do
CPC4, dispensado das custas. 

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,  DÁ-SE PROVIMENTO  ao
recurso, estabelecendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização
por danos morais.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

3 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

§ 1º  São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

causa, atendidos(...)
4 Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas

entre eles as despesas.

Parágrafo único.  Se  um litigante sucumbir  em parte mínima do pedido,  o outro responderá,  por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
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