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- Para a configuração do assédio moral, é desnecessária a prova de que a
conduta que cause a degradação das condições de trabalho da vítima seja
intencionalmente dirigida a tal fim, bastando que se demonstre que as
consequências negativas ocorreram por efeito desta conduta.

- Demonstrado que a autora - servidora pública investida no cargo de
Técnico de Enfermagem perante o Município de Piau - foi submetida, durante
aproximadamente dois anos, a condições precárias de trabalho, seja porque
inexistente meio de transporte adequado para o seu deslocamento até a
localidade rural na qual alocada, seja porque lhe foram impostas atribuições
incompatíveis com a sua qualificação profissional, resta configurado assédio
moral passível de indenização.

- Recurso provido.
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      Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. CORRÊA JUNIOR

RELATOR

DES. CORRÊA JUNIOR (RELATOR)

V O T O

               Cuida-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA MARIA
DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MM. Julgadora da comarca
de Rio Novo, que, nos autos da ação de indenização por assédio moral
ajuizada pela recorrente em face do MUNICÍPIO DE PIAU, julgou
improcedente o pleito exordial.

               Nas razões de apelo coligidas às fls. 158/164, sustenta a
demandante, em resumo: que é inequívoca a caracterização de assédio
moral sofrido em decorrência do desempenho das funções concernentes ao
cargo de Técnico de Enfermagem, em situação de extrema precariedade,
perante Unidade Básica de Saúde localizada na zona rural do Município de
Piau (Córrego dos Almeidas); que, à época dos fatos, inexistiu o
fornecimento de transporte, motivo pelo qual, para chegar ao seu posto de
trabalho, via-se obrigada a "pegar carona até com carro de lixo ou carro de
boi"; que na referida unidade de saúde exercia as suas atribuições sem
supervisão técnica de profissional de enfermagem ou de médico, situação
vedada pelo seu órgão de classe (COREM); que os transtornos suportados
durante todo
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o período no qual laborou na zona rural não podem ser caracterizados como
mero dissabor; que faz jus à indenização, inclusive com vistas à observância
dos ditames insertos no art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

               Contrarrazões às fls. 167/173, defendendo o acerto da sentença
combatida.

               É o relatório, no essencial.

               CONHEÇO DO RECURSO, pois presentes os pressupostos de sua
admissão.

               Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação desta eg. Câmara
Julgadora na caracterização de assédio moral a que teria sido a autora
submetida no exercício das funções de Técnica de Enfermagem (fls. 61),
perante a Unidade Básica de Saúde localizada no distrito de Córrego dos
Almeidas - zona rural do Município de Piau -, na qual foi alocada na data de
30/06/2006 (fls. 113).

               De início, cumpre ressaltar que se caracteriza o assédio moral pelo
ato praticado por agente público, voltado à imposição de contundente
constrangimento, submetendo terceiros a situações vexatórias e humilhantes
maculadoras de sua imagem e honra.

               Logo, para a configuração do assédio moral e, consequentemente,
do decorrente dever de indenizar, há de se mostrar patenteada a efetiva
comprovação do agir pernicioso da autoridade funcional que, em excesso de
poder ou desvio de finalidade, vale-se de sua condição de superioridade
hierárquica para impingir ao subordinado grave e contundente aflição
psíquica e prejuízo à sua imagem e moral.

               Lado outro, a Lei Complementar Estadual n. 116/2011 cuidou de
definir genericamente o assédio moral como "a conduta de agente público
que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de outro
agente público, atentar contra seus direitos ou
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sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu
desenvolvimento profissional", estabelecendo, no artigo 3º, §1º, em rol
numerus apertus, os comportamentos que, em tese, podem configurar
assédio moral, in verbis:

      Art. 3° Considera-se assédio moral, para os efeitos desta Lei
Complementar, a conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito
degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra
seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou
seu desenvolvimento profissional.

      § 1° Constituem modalidades de assédio moral:

      I - desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou
atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-
se de posição hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

      II - desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de
doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas
necessidades especiais;

      III - preterir o agente público, em quaisquer escolhas, em função de raça,
sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou
orientação política, sexual ou filosófica;

      IV - atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível
com sua formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de
treinamento;

      V - isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de
informações, treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções
ou do convívio com seus colegas;

      VI - manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente
público, submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e
comentários maliciosos;

4



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

      VII - subestimar, em público, as aptidões e competências de agente
público;

      VIII - manifestar publicamente desdém ou desprezo por agente público ou
pelo produto de seu trabalho;

      IX - relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;

      X - apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer
trabalhos de outro agente público;

      XI - (Vetado)

      XII - (Vetado)

      XIII - (Vetado)

      XIV - valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir
agente público a praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em
lei.

               Como se vê do dispositivo transcrito, para a configuração do
assédio moral não se faz necessária a prova de que a conduta que cause a
degradação das condições de trabalho da vítima tenha sido intencionalmente
dirigida a tal fim, bastando que se demonstre que as consequências
negativas ocorreram por efeito desta conduta.

               Aliás, malgrado tal diploma legislativo seja aplicável à
Administração Pública Estadual, inexiste óbice à sua incidência também no
caso concreto, mesmo que por analogia.

               Estabelecidas tais premissas, na hipótese em comento, analisando
o case à luz das nuances fáticas e jurídicas circundantes à controvérsia
instaurada, com a vênia respeitosa devida aos ilustrados entendimentos em
contrário externados, tenho que a sentença analisada merece o apontado
reparo nesta instância revisora.
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               Emerge dos autos que a situação de precariedade imposta à
servidora pública no exercício de suas atribuições era de inequívoco
conhecimento do Poder Público Municipal, consoante se depreende das
"denúncias" direcionadas ao Prefeito Municipal, à Secretária de Saúde, bem
assim ao Presidente da Câmara Municipal de Piau, senão vejamos:

      "(...) O percurso que a servidora se desloca todos os dias para exercer
suas atividades laborais é o trve Piau até a Boa Vista - entrada da estrada do
Distrito do Córrego dos Almeidas, como o ônibus escolar não está mais
realizando esse trajeto, até então, o único transporte que havia todos os dias
para chegar ao Posto de Saúde da Comunidade, o qual foi suspenso.

      (...) Outras dificuldades e irregularidades são impostas a servidora não
lhe dando nenhuma escolha, quando é necessário realizar as suas tarefas
em lugar isolado, quase sempre sem a presença de um médico, bem como
muitas das vezes sozinha sem mesmo uma ambulância no local devido à
necessidade do deslocamento do veículo para atender às chamadas de
atendimento, no caso de emergência, sem ter condições de usar o telefone
por falta de crédito." (29/04/2013) (fls. 20/21 - Destaque do original).

      "(...) Apontamos a existência de uma Unidade de Saúde, localizada no
Município de Piau, administrada pela Secretaria de Saúde do Município de
Piau, localizada na zona rural do Córrego dos Almeidas mantida
precariamente em funcionamento, sem a observância da legislação em vigor,
com apenas uma profissional de técnica de enfermagem sem transporte,
telefone inoperante, desempenhando atividade sem a orientação e
supervisão do enfermeiro, completamente isolada.

      Tal obrigatoriedade da supervisão decorre da Lei nº 7.498/86, (...) haja
vista o artigo 15 de a referida lei determinas que as atividades de Técnico e
Auxiliar de Enfermagem só podem ser desempenhadas sob a orientação e
supervisão do Enfermeiro, o que não ocorre neste caso.
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(...)" (fls. 22/23).

      "(...) A referida servidora e técnica de enfermagem, Márcia Maria de
Oliveira, vêm enfretando uma série de dificuldades, sem transporte, tendo
que depender de favor para chegar ao local de trabalho e ao retorno para a
sua residência, com telefone inoperante, correndo todos os tipos de perigos
eminentes a beira de estrada, completamente isolada e desamparada pela
administração municipal." (fls. 34/37)

               A corroborar a inexistência na unidade de saúde de profissional
com capacidade técnica para auxiliar - e fiscalizar - as atividades legalmente
atribuídas à servidora autora, colhe-se do Relatório de Inspeção elaborado
pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, relativamente à
visita realizada aos 15/08/2013:

      "Apresentada a situação denunciada, orientamos que de acordo com a
legislação que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem, Lei
7498/86 e Decreto 94406/87, é privativo do profissional Enfermeiro, dentre
outras, a chefia, a coordenação, direção e avaliação das ações de
Enfermagem e ainda na citada legislação, as atividades de Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem somente podem ocorrer sob a supervisão do
Enfermeiro. Frente ao exposto, informamos que deverá ser providenciado
Enfermeiro para responder pelo serviço de Enfermagem no Posto de Saúde
Juvenal Honório Loures. (...)" (fls. 111/112)

               Não destoam do teor da referida documentação os depoimentos
testemunhais colhidos em juízo, "in verbis":

      "que a autora é técnica em enfermagem e trabalhava na Unidade Básica
do Córrego dos almeidas; que a unidade tem uma estrutura muito boa, mas
não oferece condições de transporte; que ela ficava sozinha no trabalho,
juntamente com o motorista e a ambulância, só que o motorista faz muita
viagem para Juiz de Fora levando paciente e ela acaba ficando sozinha; que
no local não havia outros enfermeiros
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ou mesmo médico; que não tinha transporte e a autora tinha que ir trabalhar
de ônibus de linha e depois tinha uma estrada de terra que ela pegava
carona até chegar na unidade de saúde; que ela chegava a pegar carona até
com carro de lixo ou carro de boi, tudo o que passasse; ... que o ônibus
escolar não coincidia com o horário de trabalho para a autora." (fls. 136)

               Ora, malgrado possa se aferir, pelas fotografias coligidas às fls.
108/110, apresentar a unidade de saúde investigada condignas condições
físicas de trabalho, do contexto probatório se verifica a situação narrada pela
autora, consistente em práticas constrangedoras às quais fora submetida
durante aproximadamente dois anos, seja porque inexistente meio de
transporte adequado para o seu deslocamento até a localidade em questão,
seja porque lhe foram impostas atribuições incompatíveis com a sua
qualificação e o cargo que ocupa.

               Vislumbro, assim, renovada a respeitosa vênia, a caracterização de
assédio moral ocasionado à autora pela Administração Pública do Município
de Piau.

               Em casos deste jaez, no mesmo sentido, já decidiu este eg.
Sodalício:

      EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO
DE FORMIGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Para a
caracterização do "assédio moral no trabalho" há de se comprovar o
comportamento abusivo de alguém - geralmente superior hierárquico -, que
intimida, por repetição, a integridade física ou psíquica de outra pessoa,
tornando o ambiente de trabalho desagradável. II. Caracteriza-se o dano
moral quando superior hierárquico persegue, repetidamente, servidor em seu
ambiente de trabalho, deixando de apontar horas extras efetivamente
trabalhadas e alardeando que o servidor agia desonestamente para receber
por jornada não trabalhada, o que atenta contra a dignidade psíquica do
trabalhador, expondo-o a situação humilhante, comprovada através da prova
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testemunhal apontando o comportamento abusivo de superior hierárquico
contra servidor público municipal, impondo-se ao Município o dever de
indenizá-lo por danos morais. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL - DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL -CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL - LEI N.º
11.960/2009 - NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL - INCIDÊNCIA NAS
AÇÕES EM CURSO - RE N.º 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL -
PENDÊNCIA - ADI'S N.os 4.425/DF e 4.357/DF - NÃO ABRANGÊNCIA DA
ESPÉCIE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Na condenação
imposta em ação de indenização por dano moral, o "dies a quo" de incidência
da atualização da correção monetária é a data em que arbitrada a
indenização (Súmula n.º 362 do STJ), momento em que se leva em
consideração o valor da moeda, e os juros moratórios devem ser calculados
a partir do evento danoso (Súmula n.º 54). 2. Conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.º 870.947/SE, com repercussão
geral, a inconstitucionalidade por arrastamento reconhecida no âmbito das
ADI's n.os 4 .425/DF e 4.357/DF não versa sobre a atualização monetária
para débitos judiciais contra a Fazenda Pública antes da fase de expedição
de precatório de requisição, razão pela qual cabe manter-se a aplicação
integral do art. 5º da Lei Federal n.º 11.960/2009 até pronunciamento
definitivo do Pretório Excelso a respeito da matéria.  (TJMG -  Apelação Cível
1.0261.15.013192-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2018, publicação da súmula em
06/04/2018)

                Verificada a caracterização do dever ressarcitório na espécie,
passo à sua mensuração, à luz do primado da razoabilidade.

               Com efeito, mesmo ostentando o bem jurídico tutelado natureza
puramente subjetiva, na medida em que circunscrita a dor moral ao íntimo do
atingido pelo evento danoso, a quantificação de reparação suficiente a
acalentar o sofrimento impingido deve obedecer a parâmetros o quanto
possível objetivos, a fim de que seja resguardada a proporcionalidade da
imposição e evitados tanto o enriquecimento sem causa quanto a
inexpressividade da cominação.
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               Nesse diapasão, considerando a ofensa advinda do ato estatal
investigado, vislumbro que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-
se suficiente para acalentar o sofrimento experimentado, sem configurar fator
de enriquecimento sem causa da parte ofendida.

               No que tange aos consectários legais incidentes sobre o montante
do arbitramento dos danos morais, é sabido que, em se tratando de
condenação imposta à Fazenda Pública, tem incidência o regramento inserto
na Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei Federal nº
11.960/2009.

               Acerca do tema, o Excelso Pretório, ao apreciar a aplicação da Lei
Federal nº 9.494/1990, com a redação conferida pela Lei Federal nº
11.960/2009, definiu que os juros incidirão de acordo com a taxa de juros da
caderneta de poupança e a correção monetária observará a variação do
IPCA-E:

      Quarta-feira, 20 de setembro de 2017

      Plenário do STF define teses sobre índices de correção e juros em
condenações contra Fazenda Pública

      Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu duas teses sobre a matéria. De acordo com a presidente do
Supremo, ministra Cármen Lúcia, há quase 90 mil casos sobrestados no
Poder Judiciário aguardando a decisão do STF nesse processo, que teve
repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual.

      A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux,
segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
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mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O
entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no
período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de
correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de
poder de compra.

      Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento
manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto na
legislação questionada, apenas para débitos de natureza não tributária, como
é o caso da disputa com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em
causa. Na hipótese de causas de natureza tributária, ficou definido que
deverá ser usado o mesmo índice adotado pelo Fisco para corrigir os débitos
dos contribuintes, a fim de se preservar o princípio da isonomia. Hoje essa
taxa é a Selic.

      Tese

      A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo
relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que "O artigo 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-
F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009."

      Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte
redação: "O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
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remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina."

      O caso

      O RE foi ajuizado pelo INSS contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região que, mantendo concessão de benefício de
prestação continuada (Lei 8.742/93, artigo 20) a um cidadão, apontou que
não caberia a aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante aos juros e à
correção monetária, ao argumento de que o STF, no julgamento das ADIs
4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo
5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº
9.494/97.

      O julgamento do caso teve início em dezembro de 2015. Na ocasião, o
relator explicou que quando considerou inconstitucional o uso da taxa de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fim de correção de
débitos do Poder Público, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 4425 e 4357, o STF o fez apenas com relação
aos precatórios, não se manifestando quanto ao período entre o dano efetivo
(ou o ajuizamento da demanda) e a imputação da responsabilidade da
Administração Pública (fase de conhecimento do processo). Uma vez
constituído o precatório, seria então aplicado o entendimento fixado pelo
STF, com a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) para fins de correção monetária.

      O ministro reafirmou seu entendimento contrário ao uso da TR para fim
de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e
inadequado à recomposição da inflação, e votou no sentido de dar parcial
provimento para manter a concessão de benefício de prestação continuada
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na
sentença. E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência
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e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas
ADIs 4357 e 4425, o ministro disse entender que devem ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais
da Fazenda Pública.

      Acompanharam esse entendimento, na ocasião, os ministros Edson
Fachin, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. O ministro Teori Zavascki
(falecido) votou pelo provimento do recurso, mantendo a TR como índice de
correção monetária durante todo o período, e o ministro Marco Aurélio votou
pelo desprovimento total do recurso. O ministro Dias Toffoli pediu vista dos
autos na ocasião e, quando trouxe o caso novamente para análise do Pleno,
votou pelo provimento integral do recurso, sendo acompanhado pela ministra
Cármen Lúcia.

      Na sessão desta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes votou pelo
provimento do recurso, por entender que não existe, do ponto de vista
constitucional, violação que impossibilite a aplicação da TR aos juros
moratórios e à correção monetária sobre as condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.

      Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator para dar
parcial provimento ao recurso, fixando o IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública. Esse foi o
mesmo entendimento do ministro Celso de Mello, que concordou com o
relator no sentido do uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos
precatórios quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para
evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as
decisões do STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 44251.

               Em relação ao momento de incidência dos juros de mora, tratando-
se o pleito de danos morais decorrentes de ato ilícito, curvo-me ao
entendimento majoritário da Segunda Seção do "Tribunal da Cidadania",
sufragado no REsp 1.132.866/SP, para determinar o cômputo desde o
evento danoso:
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      RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO
EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

       1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros moratórios
incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade
extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula
54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual,
abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato
ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a
data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos na Lei.

       2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação do valor da
indenização, objeto da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento
judicial, em nada altera a existência da mora do devedor, configurada desde
o evento danoso. A adoção de orientação diversa, ademais, ou seja, de que
o início da fluência dos juros moratórios se iniciasse a partir do trânsito em
julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e tornaria o lesado,
cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar desde a data do
ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do andamento do
processo e, mesmo de eventuais manobras processuais protelatórias, no
sentido de adiar a incidência de juros moratórios.

       3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1132866/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 03/09/2012)

               E, no caso, considero que a data da comunicação de fls. 20/21 é o
termo "a quo" a ser considerado para a incidência dos juros de mora -
29/04/2013.

               Já a correção monetária sobre os danos morais deve incidir
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desde a data do arbitramento.

               Finalmente, é certo que a alteração da sentença nesta seara
ocasionará a redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz da disposição
contida no art. 85, do Código de Processo Civil.

               Ressalvo, contudo, que pleito exordial formulado em quantia certa
no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando ainda vigente o Código
de Processo Civil de 1973, não tem o condão de ocasionar a caracterização
de sucumbência autoral.

               Com base em tais considerações, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para, reformando " in totum" a sentença, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de CONDENAR O MUNICÍPIO DE PIAU
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À AUTORA,
NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), com a incidência de
correção monetária, desde a data desta Sessão de Julgamento, pela
variação do IPCA-E, e de juros de mora, a partir de 29/04/2013, pelos índices
de juros da caderneta de poupança.

               Finalmente, condeno, ainda, o Município de Piau - isento do saldar
das custas processuais e recursais - ao pagamento dos honorários
advocatícios que arbitro em quinze por cento do montante da condenação.

               É como voto.

DESA. YEDA ATHIAS - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. AUDEBERT DELAGE - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "RECURSO PROVIDO."

1 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240
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