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APELAÇÃO  CÍVEL  INDENIZATÓRIA. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DECORRENTE  DE 
PRISÃO  PREVENTIVA.  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  INOCORRÊNCIA.  ILEGALIDADE  NÃO 
DEMONSTRADA.  ESTRITO CUMPRIMENTO DE UM 
DEVER  LEGAL.  IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO 
POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.  ENTENDIMENTO 
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. 

-“Consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça, "salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada  
à autoridade policial para apuração de eventuais fatos  
que, em tese, constituam crime, em princípio não dá  
azo à reparação civil, por constituir regular exercício de  
direito,  ainda  que  posteriormente  venha  a  ser  
demonstrada a inexistência de fato ilícito"  (AgRg no 
Ag 1377174/SP, STJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,  
QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/09/2012,  DJe  
15/10/2012)

- Havendo fortes indícios da participação do denuncia-
do no evento criminoso, e estando presentes os requi-
sitos dos arts. 311 e 312 do CPP, é mister a decreta-
ção da custódia preventiva, não havendo que se falar 
em indenização por danos morais, mesmo que posteri-
ormente advenha sentença absolutória, haja vista que 
no  momento  da  prisão  o  estado-juiz  apenas  exercia 
seu dever previsto no CPP e também na própria Cons-
tituição Federal. 
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VISTOS.

Cuida-se de recurso apelatório (fls. 103/121), interposto por Lindenberg da Silva 
Bezerra, contra sentença (fls. 99/102) do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca  da  Capital,  que  julgou  improcedente  a  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e 

Materiais em virtude da ocorrência de sua prisão em flagrante, por não ter visualizado qualquer 

conduta ilegal a ensejar a reparação.    

Em suas razões, o autor defende a ilegalidade da ação dos agentes que efetuaram 

sua prisão em flagrante. Ressalta que o inquérito policial foi posteriormente arquivado. Assim,  

requer o provimento da irresignação para que o Estado seja condenado nos termos exordiais.

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 122-v.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público não opinou quanto ao feito, porquanto 

ausente interesse público primário (fls.129/130).

É o relatório.

DECIDO

Após minucioso exame do caderno processual, entendo pela manutenção do 

julgado.  

O caso diz respeito ao ressarcimento moral e material decorrente da prisão 

em flagrante do promovente, que teria sido indiciado arbitrariamente pela autoridade poli-

cial no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem  da 

sentença  (fls.  99/102),  prolatada  pela  juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre 

magistrada ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se 

observa abaixo:
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“Analisando os documentos de fls 25 (comunicado de prisão  
em flagrante), 15/16 (denúncia) e 73/75 (decisão decretando a  
prisão preventiva ), não observo qualquer erro judicial.
Conforme dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal, a  
prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do  
inquérito  policial  ou  da  instrução  criminal,  em  razão  de  
requerimento do Ministério Público, mediante apresentação  
da autoridade policial ou mesmo de ofício pelo juiz quando  
preencher os requisitos determinados em lei inexiste, porém,  
um prazo determinado para sua duração, como ocorre com a  
prisão temporária. A regra geral é que perdure, até quando 
necessário,  durante  a  instrução,  não  podendo,  é  lógico  
ultrapassar eventual decisão absolutória, o que faz cessar os 
motivos de sua decretação.
Assim, não comprovado que o autor desta ação foi vítima de  
ilegal  privação  da  liberdade,  não  enseja  responsabilidade  
civil  objetiva do Poder Público Estadual. Ressalte-se que a  
prisão  não  se  comprova  ilegal,  consoante  se  infere  da  
documentação de fls. 25/75,  trazida aos autos pelo próprio  
autor.
A responsabilidade civil por ato dos Juizes é admissível em casos  
expressamente previstos em lei – art. 630 do Código de Processo  
Penal: “O Tribunal poderá reconhecer, a pedido do interessado,  
uma  indenização  pelos  prejuízos  sofridos”  em  decorrência  da 
condenação  rescindida.  É  preciso,  porém,  salientar  que  a 
indenização só é devida quando se tratar de erro judiciário, como  
deixa claro a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXXV).
Coexistem,  aliás,  no  Brasil,  sobre  o  tema,  incluindo  a  
responsabilidade dos funcionários, além do citado, e do artigo 37,  
§ 6º, os artigos 186, 927,944 e 954, do CBB; artigos 312 a 317 e  
350 do CP; artigo 630 do CPP; Lei nº 4.898/65;  artigo 133 do 
CPC; e, artigos 49 e 56 da LOMAN.
Diante desse quadro legislativo, a orientação jurisprudencial  
dominante é de que a indenização não é cabível por atos dos  
juízes,  salvo  quando  o  dever  de  indenizar  é  previsto  
expressamente em lei  e restar comprovada a inocência do  
réu.”Não basta, pois, que a absolvição se tenha dado pela  
falta de provas da autoria ou de culpas (art.  386,II,  IV, VII),  
sendo necessário que se vislumbre culpa ou dolo por parte  
do  Estado,  ou  seja,  de  seus  representantes  ou  agentes  
(delegado  ou  agentes  de  polícia,  membros  do  Ministério  
Púlbico, membros do Poder Judiciário, peritos etc.)” (Código  
de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini  Mirabete,  5º  
ed., Editora Atlas, 1997, pág. 817, São Paulo).
Como  se  vê,  a  prova  dos  autos  demonstra  que  o  Poder  
Público,  agiu  dentro  dos  limites  da  legalidade  no 
cumprimento da função pública, posto que cabe ao mesmo 
com seu poder de auto tutela zelar pela Segurança Pública.
No  dano  moral,  o  dever  de  indenizar  deriva  do  nexo  de  
causalidade  o  que  não  foi  comprovado  nos  autos,  pois,  
conforme  documentação  de  fls.  25/75,  a  prisão  do 
promovente se deu em estrito cumprimento ao disposto na  
lei”. Grifo nosso.
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Pois bem.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "salvo casos de 

má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que,  

em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regu-

lar exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência  

de fato ilícito" (REsp 468.377/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,  

DJ de 23/6/2003).

Tal entendimento resta mantido pelo Tribunal Cidadão, como se percebe da 

recente decisão abaixo transcrita. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPEI-
TA DA PRÁTICA DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXER-
CÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL IN-
DEPENDENTE DA CRIMINAL.  DANOS MORAIS NÃO CONFI-
GURADOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, "salvo casos de má-
fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apura-
ção de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em 
princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular  
exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser de-
monstrada a inexistência de fato ilícito" (REsp 468.377/MG,  
Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de  
23/6/2003).
2. O aresto impugnado foi categórico em afirmar a ausência  
de responsabilidade da ora agravada pelos alegados danos  
morais, haja vista que, diante da 'suspeita concreta da prática  
de furto', agiu dentro dos limites aceitáveis, inexistindo dolo,  
culpa ou má-fé por parte de seus prepostos, por ocasião da  
abordagem da agravante. À vista de tais fatos, soberanamen-
te delineados pela Corte de origem, a modificação do julgado,  
conforme pretendida, demandaria o reexame do conjunto fáti-
co-probatório dos autos, o que é incompatível com a via es-
treita do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  1377174/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012)

Esta Corte também já se manifestou no mesmo sentido, in verbis:
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CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MA-
TERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA DE ABSOLVI-
ÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS POR PRISÃO INDEVIDA. PEDI-
DO DE INDENIZAÇÃO  JULGADO IMPROCEDENTE.  AUSÊN-
CIA DE ERRO DO JUDICIÁRIO E DE EXCESSO DE PRAZO.  
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NAS HIPÓTESES E NOS 
LIMITES  AUTORIZADOS  PELA  LEI  PROCESSUAL  PENAL.  
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SEN-
TENÇA. PROVIMENTO NEGADO. No caso em tela, o período  
em que o autor esteve encarcerado está longe de ser consi-
derado excessivo, pois de forma alguma excedeu os prazos  
de  investigação,  denúncia,  instrução  do  processo  e  alega-
ções finais previstos na lei nº 11.343/06. Também não há que 
se falar em erro do judiciário que seria uma ação ou omissão  
voluntária do magistrado que acarreta em danos para a parte.  
No caso, o magistrado apenas conduziu o processo criminal,  
decretando a prisão preventiva nas hipóteses e nos limites  
autorizados pela lei processual penal. Se a instauração do in-
quérito e do processo não se deu de forma injusta, despropo-
sitada e de má-fé, mas, em verdade, constituiu exercício re-
gular de direito, não há que se falar em obrigação do estado 
em indenizar o autor. (TJPB; AC 018.2009.002567-9/001; Ter-
ceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pe-
reira Filho; DJPB 14/11/2012; Pág. 10) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRE-
LIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIO-
LAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO. ALE-
GAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA  
CONTRA O ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRE-
TO Nº 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBI-
TRARIEDADE OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS. RES-
PONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO-CARACTERIZADA.  
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SEN-
TENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. À luz da jurispru-
dência  do  stj,  “a  repetição  dos  argumentos  deduzidos  na  
contestação não impede, por si só, o conhecimento do recur-
so de apelação, notadamente quando suas razões estão con-
dizentes com a causa de pedir  e deixam claro o interesse  
pela reforma da sentença. ” é incontroverso o fato de pres-
crever, em cinco anos, qualquer direito contra a fazenda pú-
blica, por força do disposto no decreto n. º 20.910/32, ao pre-
ceituar que “as ações contra as pessoas jurídicas de direito  
público prescrevem em cinco anos”. O direito de ação nasce  
no momento em que surge o interesse de agir e, portanto, é  
daquele momento em que se revelara a lesão invocada, o iní-
cio da fluência do prazo prescricional. A existência de indíci-
os robustos de autoria e de materialidade legitima a atividade  
estatal, prevalecendo na fase préprocessual o interesse pú-
blico a autorizar o estado-juiz a cercear a liberdade dos sus-
peitos. A legalidade da prisão torna inexistente o direito à re-
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paração por danos morais.  (TJPB; AC 023.2006.001245-9/001;  
Segunda Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria de Fátima  
Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 19/07/2012; Pág. 7) Grifo nos-
so.

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  
Apelante que, em processo criminal, permaneceu preso por  
seis meses. Sentença absolutória posterior à prisão preventi-
va. Entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Fortes in-
dícios da participação do apelante no evento criminoso. Ne-
cessidade da decretação do recolhimento celular. Inexistên-
cia do dever de indenizar. Desprovimento. Consoante reman-
sosa doutrina e jurisprudência pátrias, havendo fortes indíci-
os da participação do denunciado no evento criminoso, e es-
tando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP, é  
mister a decretação da custódia preventiva, não havendo que 
se falar em indenização por danos morais, mesmo que poste-
riormente advenha sentença absolutória,  haja vista que no  
momento da prisão o estado-juiz apenas exercia seu dever  
previsto no CPP e também na própria Constituição Federal.  
(TJPB; AC 035.2006.002394-8/001; Segunda Câmara Cível; Relª  
Desª  Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.  Ferreira;  DJPB 
16/06/2011; Pág. 8)  Grifo nosso.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos 

arestos que adiante seguem:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.  
PRISÃO  E  POSTERIOR  ABSOLVIÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
CONSTATAÇÃO  DA  ILEGALIDADE  DA  PRISÃO  EM  
FLAGRANTE.  SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE ENTENDERAM 
QUE A  PRISÃO  CAUTELAR  ENCONTRAVA  JUSTIFICATIVA 
NOS  AUTOS.  REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  
SÚMULA  Nº  7/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO 
DEMONSTRADO.  1.  O cerne  da  controvérsia  discutida nos  
autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos  
danos  morais  decorrentes  da  prisão  em  flagrante  por  
infração  ao  art.  121  do  Código  Penal,  posteriormente  
absolvido pelo Conselho de Sentença,  que acolheu pedido 
apresentado pelo d. representante do Ministério Público.  2.  
Avaliar se a prisão cautelar caracterizou erro judiciário enseja  
reexame  de  provas,  sendo  inviável  em  Recurso  Especial  
(Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 3. O Recurso Especial fundado 
na divergência jurisprudencial exige a observância do contido nos 
arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §  
1º,  a,  e  §  2º,  do  RISTJ,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  
recurso.  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp 
259.177; Proc. 2012/0244789-9; SP; Segunda Turma; Rel.  Min.  
Castro Meira; Julg. 07/05/2013; DJE 16/05/2013)  Grifo nosso.
 
   
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO 
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ESTADO.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA 
Nº  211/STJ.  DANO  MORAL.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  ANÁLISE  DA 
POSSIBILIDADE  DO  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  1.  Em  relação  à  
apontada afronta  do art.  302,  do CPP,  e dos arts.  402 e 953,  
ambos do CC, observo que o acórdão recorrido não emitiu juízo  
de valor acerca dos referidos dispositivos legais, estando ausente 
o prequestionamento.  Deve-se aplicar,  portanto,  na hipótese,  o  
óbice da Súmula nº 211/STJ por falta de prequestionamento. 2.  
No  que  tange  à  apontada  violação  do  art.  330,  I,  do  CPC,  a  
jurisprudência  do  STJ  é  pacifica  no  sentido  de  que,  tendo  o  
Tribunal  a  quo  concluído  que  a  lide  poderia  ser  julgada  
antecipadamente por estarem presentes as hipóteses legais para 
tanto,  é  inviável,  em  sede  de  Recurso  Especial,  rever  tal  
entendimento,  vez  que  a  analise  da  necessidade  ou  não  de 
produção de prova oral, qualquer que seja o momento processual  
ou o motivo que leve a tanto, é atribuição da instância ordinária,  
sendo  que  eventual  reforma  dessa  decisão  importaria  em 
reexame  do  conjunto  fático-probatório,  o  que  é  vedado  nesta  
instância  por  força da Súmula  nº  7/STJ.  3.  Observo,  sobre a 
malversação  dos  artigos  927  e  954,  ambos  do  CC,  que  a  
análise  da  existência  ou  não de  erro judiciário  -  capaz  de  
justificar  a  condenação  do  Estado  ao  pagamento  de 
indenização  por  danos  morais  -  na  prisão  de  réu 
posteriormente absolvido, é tarefa que demanda reexame do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível  
em sede de Recurso Especial em face do óbice da Súmula nº  
7/STJ. 4. Por fim, referente à interposição do Recurso Especial  
com base na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que  
a  agravante  se  limitou  a  destacar  a  existência  de  divergência  
jurisprudencial  e  a  transcrever  os  acórdãos  paradigmas,  sem,  
contudo,  realizar  o  necessário  cotejo  analítico  a  comprovar  o  
dissídio pretoriano, mostrando-se descabido o recurso interposto  
pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5.  
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp  
274.440; Proc. 2012/0265240-8; SP; Segunda Turma; Rel.  Min.  
Mauro  Campbell  Marques;  Julg.  07/03/2013;  DJE  13/03/2013)  
Grifo nosso.
 

Ademais, não é necessária a certeza da conduta e do delito para realizar-se 

o inquérito policial e/ou a prisão preventiva, bastando, na verdade, a comprovação do fato 

e o indício da autoria, pois a convicção será formada após toda a persecução  processual. 

Outrossim, consigno não evidenciar má-fé por parte das autoridades respon-

sáveis pela imputação fática, razão pela qual entendo descabida a responsabilização do 

Estado, em virtude da ausência de comportamento ilícito de seus agentes.
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Por último, no que se refere ao dano material, agiu mais uma vez correta-

mente o juízo de primeiro grau, deixando de restituir o valor de R$ 105,00 (cento e cinco 

reais) apreendido pela autoridade policial através do auto de apresentação e apreensão 

(doc. fls. 24), haja vista que a referida quantia deve ser ressarcida mediante pedido de in-

cidente de restituição de coisa apreendida nos autos do processo penal que tramita na 2ª 

Vara da Comarca de Guarabira, com base nos artigos 118/124 do Código de Processo 

Penal, devendo ser mantido o indeferimento do ressarcimento indenizatório patrimonial.

Desta forma, com base no que prescreve o caput do art. 557 do Código de 

Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO à súplica, para manter inalterada a sentença. 

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

                         Des. José Ricardo Porto
                                       Relator 
                                                                                                                   J/06/R-J/05
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