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Vistos. 

David Gonçalves Araújo, qualificado na inicial, ajuizou ação  

contra Paulo Luiz Pencarinha de Moraes, por igual qualificado, postulando a 

condenação do réu ao pagamento de R$ 120.000,00 a título de indenização por 

dano moral. 

Narrou, em síntese, haver o requerido enviado para sua 

residência correspondência contendo a inicial de uma ação de investigação de 

paternidade movida pelo suposto filho que teve fora do casamento, violando o 

segredo de justiça, bem como sigilo profissional. 

Aduziu, ainda, que na correspondência enviada foram 

relatados fatos que ofendem a sua honra e dignidade, porque jamais ocorreram; 

enfatizou, além do mais, que o requerido deu plena publicidade à investigação de 

paternidade que lhe era movida junto à igreja, da qual era pastor, decorrendo o 

afastamento de suas funções. 

Com a inicial vieram documentos (fls. 32-195). 

O demandado compareceu espontaneamente aos autos (fls. 

202), apresentando resposta. Em preliminar arguiu sua ilegitimidade, e a carência 

de ação. No mérito, disse que sempre agiu dentro dos limites legais, impugnando 

os documentos juntados na inicial, e postulando a improcedência da ação. 

Oportunizou-se réplica (fls. 211-214). 

Durante a instrução, colheu-se o depoimento pessoal e se 

inquiriram três testemunhas arroladas pelo requerido e duas arroladas pelo autor, 
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tendo este desistido da ouvida da testemunha Andréia; ademais, foi declarada 

perdida a prova com relação às testemunhas Andréia e Angélica (fls. 367-368, 375-

376 e 390-391). 

Encerrada a instrução, sobrevieram memoriais, sendo que os 

da parte ré às fls. 410-415; à sua vez, os da autora, às fls. 48-463. 

Relatei. Passo a decidir. 

As preliminares dizem com a matéria de fundo, e com ela serão 

analisadas. 

No mérito, procede o pedido. 

De se frisar, inicialmente, que a questão da lide é saber se 

houve extrapolamento do réu ao enviar correspondência ao endereço residencial do 

autor, comunicando do ingresso de ação de investigação de paternidade, a qual 

veio a ser recebida pela esposa do requerente, que teria ocasionado a separação 

do casal. 

De fato, incontroverso que o requerido enviou à família do autor 

correspondência, cujo conteúdo circunscrevia-se à petição inicial da ação de 

investigação de paternidade, movida pela filha do autor, fruto de relacionamento 

extraconjugal. 

Logicamente, se vislumbra aí verdadeiro extrapolamento dos 

poderes conferidos ao requerido pelo mandato, pois não se sabe qual seria a razão 

prática desse envio. No caso, inclusive, o requerido já havia lançado mão do meio 

legal, qual seja, a ação de investigação de paternidade, mostrando-se 

desarrazoada a conduta do demandado. 

Veja-se que a testemunha Naisi Almeida, confirmou que foi 

casada durante 15 anos com autor e viu seu casamento ser “destruído” em razão 

de uma carta que chegou à sua residência, a qual relatava sobre uma filha que o 

requerido teria tido fora do casamento. Além do mais, disse que tinha conhecimento 

que foi o requerido quem enviou, pois dizia no envelope. Destacou, também, que na 

igreja, na qual o requerente era pastor, todo mundo soube, e, em razão disso, foi 

afastado de suas funções. 

Já a testemunha Jesus, relatou que teve conhecimento das 

cartas emitidas, constando como remetente o réu, nas quais tornavam públicas as 

situações, noticiando o ajuizamento das demandas. 
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Por outro lado, o próprio réu, em seu depoimento, disse que 

enviou as correspondências, cumprindo com sua obrigação profissional, não 

revelando a ninguém. E mais: remeteu a correspondência a pedido de sua cliente, 

pois assim o réu sentiria-se na obrigação de reconhecer a paternidade. Salientou, 

além do mais, que no verso da petição havia pedido para entrar em contato, 

evitando  demanda judicial. 

De mais a mais, a questão pode ser analisada por dois ângulos 

de observação. 

Por primeiro, tem-se, na espécie, excesso de mandato. 

A esse respeito, Rui Stoco, com muita propriedade, refere que: 

A procuração ad judicia é o instrumento que vem subordinado à 
cláusula ad judicia (credenciamento de atuação em juízo), em virtude 
do qual se conferem poderes ao mandatário judicial para agir no foro 
ou para praticar todos os atos que fazem parte do processo, mesmo 
não declarados, salvo aqueles que não podem ser praticados sem 
mandato especial, isto é, sem poderes expressos, como sejam a 
confissão, a transação, a desistência etc. 
 

Com efeito, em muito extrapolou os poderes que lhe foram 

conferidos ao enviar a correspondência ao endereço residencial do autor. Porém, 

não há qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe 

o art. 333, II do Código de Processo Civil. 

Por segundo, o art. 34, VII, do Estatuto da Advocacia dispõe 

constituir infração disciplinar: “violar, sem justa causa, sigilo profissional”. 

Comentando esse dispositivo, o último autor citado, ao registrar que a conduta pode 

configurar crime, diz: 

Mas, ainda que inexistente a ação penal ou se, existente, tenha 
havido a absolvição, mas não tiver sido categoricamente reconhecida 
a inexistência material do fato (CPP, art. 66), a revelação de segredo 
por parte do advogado, sem justa causa, imporá o seu dever de 
reparar o dano moral através de compensação em quantia em 
dinheiro, mais ou menos aleatória. 

 
Em verdade, na medida em que enviou carta com o teor da 

ação de investigação de paternidade, o requerido violou o mencionado dispositivo, 

pois permitiu que terceiros tomassem conhecimento dos fatos a ele confiados pela 

cliente. 

Conclui-se, assim, que o agir do réu, configurou-se ilícito, daí 

surgindo seu dever de indenizar, a teor do que estabelece o art. 927 do Código 
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Civil. 

Pois bem. 

Conceituando o dano moral sobre o aspecto constitucional, 

Cavalieri Filho aduz: 

Em sentido estrito, dano moral é a violação do dever de dignidade. E 
foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a 
Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano 
moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser 
examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo 
Judiciário. 

 
No caso dos autos, é certo que profundo abalo trouxe a 

conduta do requerido à vida do autor, já que, aliado a outros fatos, contribuiu para a 

separação do casal. Além do mais, passou uma imagem negativa perante à 

comunidade, já que era pastor de igreja evangélica antes dos fatos. 

Pertinente ao valor da indenização, tem-se que, levando em 

conta os princípios da razoabilidade-proporcionalidade, assim como o que veda o 

enriquecimento ilícito das partes, aliados ao caráter reparatório-punitivo da 

indenização e a capacidade econômica das partes, vai fixada a indenização em R$ 

10.000,00. 

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido 

indenizatório aforado por David Gonçalves Araújo contra Paulo Luis Pencarinha de 

Moraes, para o fim de condenar o réu ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00, atualizados pelo IGPM e corrigidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da presente data.1 

Condeno, também, o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios do patrono do requerente, fixando tal verba em 15% sobre 

o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo 

profissional e o tempo despendido na causa (art. 20, § 3.º, do Código de Processo 

Civil), observadas as disposições da Lei n.º 1.060/50, em razão de que ora defiro 

                                                 
1
 Esclareça-se que o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros moratórios, na hipótese de 

reparação por dano moral, tem entendido o colendo Pretório Gaúcho por fixar como marco vestibular a data do 
julgamento, ocasião em que se fixou o arbitramento. Ademais, ao se estipular o valor indenizatório, tem-se a 
imediata apreensão do resultado econômico da demanda e se valoriza o tempo decorrido até então, atendendo-se, 
pois ao disposto no art. 407 do Código Civil e à Súmula n.º 362 do STJ (“A correção monetária do valor da 
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”) Nessa esteira, os julgados n.ºs 70030677132 e 
70028835494. 
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ao réu o benefício da gratuidade de justiça – fl. 210. Em caso de interposição de 

recurso, fato que aumentará o trabalho do advogado credor da verba honorária, 

esta fica desde logo elevada em 35%. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, e inertes os litigantes, baixa e 

arquivamento. 

Pelotas, 28 de agosto de 2009. 

 

MARCELO MALIZIA CABRAL, 
Juiz de Direito. 


