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A C Ó R D Ã O
(2ª Turma)2ª Turma
DCCACM/006/
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. DANOS MORAIS. OFENSA PRATICADA

POR PREPOSTOS DA RECLAMADA CONTRA A
IMAGEM DAS RECLAMANTES, POR MEIO DE
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. FALTA DE
RESPEITO E URBANIDADE POR PARTE DE
PREPOSTOS
DO
EMPREGADOR.
ALEGADA
A
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO
CÓDIGO
CIVIL
E
A
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO.
Ante a
alegada violação dos artigos 186, 187 E 927
do
Código
Civil
e
a
divergência
jurisprudencial, impõe-se o processamento
do Recurso de Revista, para exame da
matéria veiculada em suas razões. Agravo de
instrumento provido.

RECURSO

DE

REVISTA.

DANOS

MORAIS.

OFENSA PRATICADA
POR
PREPOSTOS
DA
RECLAMADA CONTRA A IMAGEM DAS RECLAMANTES,
POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA.
FALTA DE RESPEITO E URBANIDADE POR PARTE DE
PREPOSTOS
DO
EMPREGADOR.
ALEGADA
A
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO
CÓDIGO
CIVIL
E
A
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO. Conforme

quadro fático delineado no acórdão,
restou incontroverso que circulou entre
os
prepostos
da
reclamada
correspondência eletrônica, em que as
autoras foram chamadas de “antas”.
Assim, diverso do entendimento do
Regional que confirmou a sentença de
improcedência do pedido de indenização,
houve ato ultrajante e atentatório à

dignidade da pessoa humana, cabendo a
reparação de danos extrapatrimoniais, em
razão do que dispõem os 186, 187 e 927 do
Código Civil. Recurso de Revista conhecido
e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-1050-43.2011.5.05.0024,
em que é Agravante NINA AUGUSTA HASSELMAN DE SOUZA E OUTRAS e Agravado
WATSON WYATT BRASIL LTDA..
Firmado por assinatura digital em 25/09/2015 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP
2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código 100102A78DBA59E420.

PROCESSO Nº TST-RR-1050-43.2011.5.05.0024

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

PROCESSO Nº TST-RR-1050-43.2011.5.05.0024
Inconformada, as Partes interpõem o presente agravo de
instrumento, sustentando que o seu apelo reunia condições de admissibilidade.

Foram apresentadas contraminuta de agravo e contrarrazões
de recurso de revista.

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do
Trabalho, nos termos do art. 83, § 2º, do RITST.

É o relatório.
V O T O
A) AGRAVO DE INSTRUMENTO

1.CONHECIMENTO

Atendidos
todos
os
pressupostos
recursais, CONHEÇO do agravo de instrumento, rejeitando a
alegação da reclamada em contraminuta de que as agravantes não
atacaram a decisão agravada, pois se o fundamento da decisão
agravada é no sentido de que as reclamantes pretendem o reexame
dos fatos, o que é vedado pela Súmula 126 do TST, e as razões
do agravo procuram demonstrar não o reexame da matéria fática,
mas a qualificação jurídica do fato (se houve ou não ofensa ao
ser chamada de “anta”), é evidente que as agravantes atacam o
fundamento da decisão agravada.

2. MÉRITO
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DANOS MORAIS. OFENSA PRATICADA POR PREPOSTOS DA RECLAMADA
CONTRA A IMAGEM DAS RECLAMANTES, POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. FALTA
DE RESPEITO E URBANIDADE POR PARTE DE PREPOSTOS DO EMPREGADOR. ALEGADA A
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187

E 927 DO CÓDIGO

CIVIL E A DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL.

O Regional negou provimento ao recurso ordinário das
autoras, confirmando a sentença que julgou improcedente a ação de
reparação de danos extrapatrimoniais (assédio moral, decorrentes da
troca de correspondência eletrônica entre os prepostos da reclamada,
quando um dos seus coordenadores se referiu às autoras como “antas”.
Segundo a sentença, mantida pelo acórdão regional, a empresa reclamada
não contribuiu de forma alguma para gerar o comentário realizado numa
correspondência eletrônica de cunho particular entre seus empregados.
Na revista, as reclamantes alegam violação dos artigos
186, 187 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial com
arestos dos TRT23 e TRT3, em razão do ato ilícito incontroverso nos autos
(palavras de caráter depreciativo e ofensivo proferidos por gerentes
contra empregados). Por fim requer indenização em valor não inferior a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em contrarrazões do recurso de revista, a reclamada
manifesta-se pela manutenção do acórdão, insistindo apenas na tese de
inexistência de ato ofensivo, silenciando sobre a razoabilidade ou
proporcionalidade do valor requerido a título de indenização.
Assim, diante da alegada violação 186, 187 e 927 do
Código Civil, além de divergência jurisprudencial, a revista merece
seguimento.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para determinar o processamento do recurso de revista.
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B) RECURSO DE REVISTA

1. CONHECIMENTO

Atendidos todos os pressupostos extrínsecos
recursais, passo ao exame dos pressupostos intrínsecos

1.1. DANOS MORAIS. OFENSA PRATICADA POR PREPOSTOS DA
RECLAMADA CONTRA A IMAGEM DAS RECLAMANTES, POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA
ELETRÔNICA. FALTA DE RESPEITO E URBANIDADE POR PARTE DE PREPOSTOS DO EMPREGADOR.
ALEGADA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E A DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região assim pontuou:

Alegam as reclamantes, em sede de seu recurso, que a EMBASA,
empregadora das mesmas, celebrou contrato de prestação de serviços com a
empresa reclamada a fim de elaborar, desenvolver, acompanhar e implantar
novo Plano de Cargos, Salários e Carreira, conforme consta do instrumento
encartado às fls. 26/33.
Nesta senda, por serem as autoras integrantes da equipe de RH da
EMBASA tiveram que trabalhar de forma conjunta com a reclamada para
que esta realizasse o dito serviço contratado. Por essa razão, participaram de
várias reuniões com a equipe da reclamada, além de trocarem e-mails com a
equipe da reclamada.
Nesse diapasão, alegam que um coordenador da demandada, mediante
correspondência eletrônica (e-mail), repassado a outros funcionários,
denominou-as de "antas" o que lhes causou grande desconforto e
humilhação. Partindo-se desse pressuposto, insistem na condenação da
empresa reclamada pelo pagamento da reparação de danos
extrapatrimoniais.
A sentença de base, ao examinar a questão controvertida, fez explicitar
que:
Trata-se de ação trabalhista em que as autoras alegam que
sofreram prejuízo moral quando constataram que na troca de
e-mail entre prepostos da reclamada, um dos seus
coordenadores se referiu a elas como "antas", ofendendo a
honra das mesmas e causando-lhes humilhação. Alegam que o
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referido e-mail circulou no ambiente da reclamada e da sua
empregadora, contratante da primeira. Pugnam pelo pagamento
de indenização. O pedido não prospera. Incontroverso nos autos
a troca de correspondência eletrônica entre os prepostos da
reclamada, contudo tal fato por si só não induz a condenação da
empresa no pagamento da indenização pleiteada. Não houve
convencimento do Juízo acerca da configuração de dano moral
nos termos deduzidos na exordial. Não restou configurada ação
ou omissão da reclamada com intenção de constranger, humilhar
ou expor as trabalhadoras a vexame no ambiente de trabalho. Dos
elementos dos autos, constata-se que a empresa reclamada não
contribuiu de nenhuma forma para gerar o comentário
realizado numa correspondência eletrônica de cunho particular
entre seus empregados e que, de alguma forma que não foi
revelada nos autos, teria sido exposta aos demais empregados da
reclamada e da empregadora das reclamantes. Entende este
Juízo, que um único comentário isolado, realizado num ambiente
virtual entre duas pessoas que não tinham a intenção de torná-lo
público, não é suscetível de atingir bens imateriais ou valores
íntimos da outra a ponto de provocar o pagamento de
indenização. Não restou caracterizada conduta empresarial com
intenção de constranger, humilhar e muito menos expor as
reclamantes a vexame ou humilhações no ambiente de trabalho.
Indefiro.
Dano moral, segundo entende Alice Monteiro de Barros1, é "o
menoscabo sofrido por alguém ou por um grupo como consequência de ato
ilícito ou atividade de risco desenvolvida por outrem capaz de atingir direitos
da personalidade e princípios axiológicos do direito, independentemente de
repercussão econômica". E prossegue para concluir que "A compensação por
danos morais pressupõe um dano efetivo e não um simples aborrecimento
decorrente de uma sensibilidade excessiva ou amor próprio pretensamente
ferido".
Na espécie, como visto, a correspondência eletrônica encaminhada
por preposto da empresa acionada, colacionada às fls. 16, ao referir-se a
agenda fez explicitar que "Os 2 primeiros dias é para consensar as
trilhas com equipe de RH (as antas) e no último dia, apresentar o
material dos 2 primeiros dias ao Comitê...", que, apesar do estilo chulo e
deseducado não caracteriza ilicitude a ponto de afrontar à dignidade da
pessoa humana. Portanto não tem o condão de ensejar a reparação por danos
extrapatrimoniais às recorrentes, até por que não foram nominadas por
aquele.
Com efeito, a reparação por danos extrapatrimoniais, segundo a mais
abalizada doutrina, pressupõe a existência de três requisitos essenciais, quais
sejam, a prática de conduta ilícita do empregador, decorrente de
comportamento contrário ao direito; a existência de dano, pela ofensa a um
bem jurídico não patrimonial; e o nexo causal entre o ato praticado e dano.
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Como se colhe dos presentes autos, a dilação probatória não fez
comprovar a existência de qualquer abuso de direito por parte da reclamada
no sentido de resultar dano à dignidade das reclamantes, aqui recorrentes.
Pelo que, mantenho a sentença revisanda, no particular, para negar a
reparação de danos extrapatrimoniais.
Na revista, as reclamantes alegam violação dos artigos
186, 187 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial com
arestos dos TRT23 e TRT3 , em razão do ato ilícito incontroverso nos autos
(palavras de caráter depreciativo e ofensivo proferidos por gerentes
contra empregados). Por fim requerem indenização em valor não inferior
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em contrarrazões do recurso de revista, a reclamada
manifesta-se pela manutenção do acórdão, insistindo apenas na tese de
inexistência de ato ofensivo, silenciando sobre a razoabilidade ou
proporcionalidade do valor requerido a título de indenização.
Vejamos.
De início, verifico que o acórdão recorrido diverge
dos arestos transcritos nas razões do recurso de revista, verbis:
228111 JNCCB.187 JCF.5 JCF.5.X - DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO - Para que se configure situação capaz de ensejar
condenação indenizatória por dano morai, é imperativo que o réu seja
responsável pelo ato ofensor e, ainda, que haja o necessário nexo causai entre
o ato e o dano experimentado pela parte ofendida. In casu, restou
comprovada a remessa de correspondência eletrônica de autoria do
gerente-geral da reclamada à reclamante e outros dois gerentes, onde seu
estado gestacional fora referido de forma velada e pejorativa, e-mail esse
que se tornou de conhecimento geral na agência e ensejou gracejos e piadas
inconvenientes que afetaram a esfera psicológica da reclamante,
possibilitando, assim, concluir-se que houve dano moral, com
responsabilidade do empregador que responde pelos atos que seus prepostos
praticarem nessa qualidade e, ainda, o nexo de causalidade entre o primeiro e
o segundo requisitos. Devida a indenização por dano moral, porque este é
evidente diante do abuso de direito comprovado pela prova oral e
documental. (TRT 23 R. - RO 01459.2005.007.23.00-2 - Rei. Des. Tarcísio
Valente-DJE 16.01.2007)
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RESPONSABILIDADE - XINGAMENTOS. DANOS MORAIS – Os
xingamentos dirigidos à trabalhadora por uma gerente da reclamada, com
palavras de caráter depreciativo e ofensivo, são revestidos de forca
suficiente para causar ofensa à reclamante, ferir-lhe a moral e a dignidade,
com violação dos princípios fundamentais de respeito à pessoa humana. Tais
comportamentos são totalmente reprováveis, pois as funções comando exigem
compostura e palavreado decoroso, não autorizando atitudes grosseiras como as
provadas nos autos, pois os sentimentos, honra e imagem das pessoas são
constitucionalmente tutelados (art. 5°, inc. X). Não se pode ter como admissível que
uma preposta prevaleça de posição hierárquica superior para ofender uma
subordinada. Tendo em vista que compete ao empregador a obrigação de manter o
ambiente de trabalho dentro do respeito e da observância às leis, tem a reclamada
responsabilidade pelos atos que sua preposta praticou conforme reza o art. 932,
inc. III, do Código Civil de 2002. (TRT 3ª R Segunda Turma
00814-2007-032-03-00-7 RO Recurso Ordinário Rei. Desembargador Sebastião
Geraldo de Oliveira DJMG 20/02/2008 P. 1

Como se vê dos arestos supratranscritos, são casos de
xingamento de força até inferior ao caso delineado nos autos, sendo o
primeiro caso “velado” (TRT23) e depreciativo o segundo caso (TRT3). No
caso concreto, as autoras foram chamadas de “anta” no ambiente de
trabalho, em e-mail aberto a todos, tanto que a reclamante colacionou
e-mail à fl. 16 dos autos físicos: “A VACA da Fátima confirmou a agenda inicial (16
a 18/Set). Notícia boa: ela não participará! Os dois primeiros dias é para consensar as trilhas com
equipe de RH (as ANTAS) e no último dia, apresentar o material dos 2 primeiros dias ao Comite”
A Carta Constitucional elenca como bem maior o ser
humano e, para que a sua dignidade moral e material possam ser
desenvolvidas, adota precipuamente o valor social do trabalho, pois este
é o instrumento para que se cumpra este objetivo constitucional do Estado
Democrático de Direito.
A nova ordem de valores insere o homem e os
instrumentos que fomentam os meios de produção, pois é pela força laboral
humana aliada à tecnologia instrumental, que a matéria-prima se
consubstancia em bens voltados para o consumo, o que refletirá no Meio
em que este conjunto se insere e envolve.
Sobre o meio ambiente do trabalho, assim salienta Celso Antônio Pacheco
Fiorillo:
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É o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na
ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos
trabalhadores, independentemente da condição que ostentam (homens ou
mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos,
autônomos etc.).

Sobre a definição acima, ressalta Raimundo Simão
de Melo que é das mais abrangentes, pois não se limita o assunto apenas
ao trabalhador, busca, também, o contexto assecuratório, em que o meio
ambiente deve ser equilibrado para todos, conforme consta no texto
constitucional, art. 225, caput, visto que a definição geral do meio
ambiente abarca todo cidadão e a do meio ambiente do trabalho, todo
trabalhador, sem distinção de sexo, raça ou espécie de contrato, pois
todos têm o direito a um ambiente de trabalho adequado e seguro,
necessário à sadia qualidade de vida. Assim como, também deve estar
inserido neste conceito o próprio local de trabalho, os instrumentos do
labor, o modo de execução das tarefas e a forma como o trabalhador é
tratado pelo empregador, pelo tomador dos serviços e pelos próprios
colegas. Portanto, o conceito de ambiente do trabalho deve levar em conta
o trabalhador e tudo que o cerca, sendo um direito fundamental erigido
constitucionalmente.
Nesse contexto, exige-se que o empregador tenha a
postura de provedor de todos os meios que propiciem o saneamento que seja
capaz de condicionar a incolumidade da saúde física e psíquica do
trabalhador, ainda mais no presente caso, cuja empregadora, empresa de
porte médio, responsável pela geração de vários postos de trabalho.
Ademais, a classe dos direitos da personalidade é
composta por aqueles direitos que constituem o mínimo necessário e
indispensável ao conteúdo da personalidade e existentes desde o
nascimento.
Adriano de Cupis, no livro "Os direitos da
personalidade", Ed. Romana, esclarece que todos os direitos, na medida
em que conferem conteúdo à personalidade, poderiam chamar-se direitos
da personalidade. No entanto, na linguagem jurídica corrente, essa
designação é reservada àqueles direitos subjetivos, cuja função,
relativamente à personalidade, é especial, constituindo o 'minimum'
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necessário e imprescindível ao seu conteúdo. Por outras palavras, existem
certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma
susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos
perderiam todo o interesse para o indivíduo - o que equivale a dizer que,
se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal.

A honra é, ao mesmo tempo, direito fundamental e
direito da personalidade. Fundamenta-se no princípio da dignidade da
pessoa humana, uma vez que é um atributo inerente a qualquer pessoa e
o seu conteúdo refere-se tanto à honra objetiva (dignidade da pessoa
humana refletida na consideração dos outros a respeito de si mesmo) e
a honra subjetiva (dignidade da pessoa humana refletida no conceito que
a própria pessoa faz de si).
De certo, aflorou-se na reclamante o sentimento de
indignação, pois não é difícil de conjecturar a sua consternação ante
ao fato da falta de decoro do réu, pois incontroversa a troca de e-mails
no ambiente de trabalho, em que as reclamantes foram chamadas de “ANTAS”.
A falta de compostura do empregador, subjugando seu
empregado com impropérios é acontecimento lastimoso com o qual não
podemos ser tolerantes, pois nas relações de trabalho deve perpassar a
cordialidade e a hombridade, sendo impossível a complacência em face de
tamanha humilhação!
Ouvimos hodiernamente nas relações do cotidiano, na
mídia e agora nas redes sociais, sobre a banalização desse instituto dano moral. Permito-me aqui, ainda que em rasa análise, discorrer de que
há certa distorção quanto ao pretenso intuito pejorativo que se pretenda
consubstanciar essa questão.
Sem esforço, percebemos que apesar da multifuncional
tecnologia que permeia a sociedade atual, do bombardeio que recebemos
todos os dias sobre a atitude ecologicamente correta que devemos
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implementar em relação ao meio ambiente, pouco se tem feito para se
instituir os valores da ética.
Tendo como paradigma o avanço tecnológico e as questões
voltadas para o meio ambiente, andamos na contramão quando o tema se
refere às relações pessoais, de serviços e trabalho.
O correto é dizer: a banalização das relações
interpessoais, ante aos descompromissos que assistimos em todos os níveis
como estas se inserem no cotidiano, e dos quais somos forçados a
participar, ainda que como coadjuvantes e não conjecturar o desprezo ao
instituto ante essas circunstâncias, pois isso seria, no mínimo, uma
inversão do juízo de valor da ordem "das coisas".
Duas

percepções

foram

argumentadas

por

Albert

Einstein:
A única coisa que interfere com meu aprendizado é a minha educação. (Albert
Einstein)
O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o
mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.
(Albert Einstein)

É necessária a mudança de comportamento para que se
configure o aprendizado!
Nesse diapasão, o instituto é pedagógico e necessário
ao conturbado momento social de inversão de valores hodiernos.
No mínimo, sentiu-se ludibriado o autor pela violação
da honra subjetiva que configura dano moral.
Para Savatier, dano moral "é qualquer sofrimento humano que não é
causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao
seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a

(Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº 525, in Caio
Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ,
1989).
suas afeições, etc".
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De acordo com o jurista Minozzi, Dano Moral " é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral, em geral uma dolorosa sensação provada pela

(Studio
Patrimoniale, Danno Morale, 3ª edição,p. 41).
pessoa,

atribuindo

à

palavra

dor

o

mais

largo

significado ".

sul

Danno

non

Além disso, a Constituição da República elegeu o valor
social do trabalho e a dignidade da pessoa humana como fundamentos e a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um de seus
objetivos. Por isso, a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social. Corolário lógico destes princípios
constitucionais previstos nos artigos 1º, 3º e 170 é que o ser humano
trabalha para ter dignidade e não para perdê-la em razão de acidentes
no trabalho ou por doenças profissionais ou ocupacionais ou perante a
sua exposição a condições que lhe comprometam a incolumidade física e
psíquica.
A Constituição da República instituiu também como
direito fundamental a intangibilidade da honra, do nome, da vida privada,
da intimidade e da imagem das pessoas, garantindo-se ao ofendido
indenização em caso de dano material ou moral.
A expressão dano moral compreende todo o patrimônio
imaterial do ser humano, podendo ser resumido no trinômio corpo, mente
e psique. Tudo que viola esses três elementos é considerado dano moral.
Na lição de YOUSSEF SAID CAHALI, ao aduzir que: "A
concepção atual da teoria da reparação de danos morais orienta-se no sentido de que a
responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação 'damnum in re
ipsa', verificando o evento danoso, surge, 'ipso facto', a necessidade da reparação. Corolário
dessa orientação é o entendimento de que não que se cogitar de prova do dano moral."
O
dano
compensatório-punitiva.

moral

possui

natureza

jurídica
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Visa compensar a dor sofrida pelo lesado, através de
uma compensação financeira, e tem por finalidade punir o lesante.
No que tange ao quantum indenizatório requerido no
recurso de revista, aliás, valor que não impugnado pela reclamada em
contrarrazões de revista, o valor da indenização a ser encontrado deve
estar de acordo com o prudente critério do magistrado e não pode ser tão
elevada a ponto de gerar um enriquecimento sem causa para o lesado e,
também, não pode ser tão ínfima que não sirva de lição ao lesante, para
que tenha receios e não pratique mais a conduta lesiva.
Neste sentido, o Enunciado 51 da 1ª Jornada de Direito
Material e Processual do trabalho:
51. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS
PARA ARBITRAMENTO. O valor da condenação por danos morais
decorrentes da relação de trabalho será arbitrado pelo juiz de maneira
eqüitativa, a fim de atender ao seu caráter compensatório, pedagógico e
preventivo.
Assim, levando-se em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor requerido pelas
reclamantes
de
R$
50.000,00
(cinquenta
mil
reais),
compensa adequadamente o dano moral indicado nos autos.
Diante desse quadro, vislumbro a possibilidade de
violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como a apontada
divergência quanto aos referidos dispositivos.
2.MÉRITO
DANOS MORAIS. OFENSA PRATICADA POR PREPOSTOS DA
RECLAMADA CONTRA A IMAGEM DAS RECLAMANTES, POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA
ELETRÔNICA. FALTA DE RESPEITO E URBANIDADE POR PARTE DE PREPOSTOS DO
EMPREGADOR. ALEGADA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL
E A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
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Como consequência do conhecimento do Recurso de
Revista, por violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem
como a apontada divergência quanto aos referidos dispositivos, dou-lhe
provimento para condenar a reclamada por danos morais, fixando o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Custas pela reclamada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) sobre o valor fixado
para condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ISTO POSTO
ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal
Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento
e dar-lhe provimento para determinar o regular processamento do Recurso
de Revista, por violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem
como por divergência jurisprudencial quanto aos referidos dispositivos.
Também por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista por violação dos
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como por divergência
jurisprudencial quanto aos referidos dispositivos e dar-lhe provimento
para condenar a reclamada por danos morais, fixando o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais). Custas pela reclamada de R$ 400,00
(quatrocentos reais) sobre o valor fixado para condenação de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Brasília, 16 de Setembro de 2015.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES
Desembargador Convocado Relator
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