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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
PRISÃO  INDEVIDA.  ABSOLVIÇÃO  CRIMINAL  POR 
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  INEXISTÊNCIA  DE 
DIREITO  À  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE 
OU ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA E  DESTA 
CORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557,  CAPUT, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO. 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  –  
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO 
TEMPORÁRIA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC –  
INEXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA 
DO JUIZ  –  CARÁTER RELATIVO  –  AUSÊNCIA DE  
PREJUÍZO  –  REQUISITOS  DA  PRISÃO 
TEMPORÁRIA –  INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE  
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ).1.  
Inexistente a alegada violação do art. 535 do Código  
de  Processo  Civil,  pois  a  prestação  jurisdicional  foi  
dada na medida da pretensão deduzida.2. O acórdão  
recorrido  dirimiu  a  questão  de  acordo  com  a  
jurisprudência  deste  Tribunal,  firme  ao  mitigar  o  
princípio  da  identidade  física  do  juiz  quando  a  
substituição é legal  e  não há prejuízo  decorrente  da  
prolação de sentença por magistrado diverso daquele  
que presidiu a instrução processual.3. "(...) desde que  
não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma  
das partes, é de se reconhecer como válida sentença  
proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda  
que  tenha  decidido  como  substituto  eventual,  em 



regime de mutirão." (AgRg no Ag 624.779/RS, Relator  
o  Ministro  Castro  Filho,  Corte  Especial,  julgado  em 
15.8.2007,  DJe  17.11.2008.)  4.  Para  modificar  o  
entendimento do Tribunal de origem, a fim de averiguar  
a  existência  ou  não  dos  requisitos  da  prisão  
temporária, necessários para acolher a indenização por  
danos  morais  e  materiais,  como  requerem  os  
recorrentes, seria imprescindível reexaminar o contexto  
fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7  
da Súmula desta Corte de Justiça.5. Ainda que assim 
não fosse,  esta Corte tem firmado o entendimento  
de  que  a  prisão  cautelar,  devidamente  
fundamentada  e  nos  limites  legais,  não  gera  o  
direito  à  indenização  em  face  da  posterior  
absolvição  por  ausência  de  provas.  Agravo 
regimental improvido.“(STJ - AgRg no REsp 945.435/PR, 
Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA, 
julgado em 06/08/2009, DJe 25/08/2009) (grifei)

VISTOS. 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Iremar Clemente de Oliveira 
desafiando sentença de fls.74/77, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São 

Bento  que  julgou  improcedente  o  pedido  formulado  nos  autos  da  Ação  de 

Indenização por Prisão Indevida, movida contra o  Estado da Paraíba, por entender 

que  a  absolvição  criminal  em  decorrência  de  ausência  de  provas,  mediante  a 

aplicação do princípio “in dubio pro reo”, não gera direito à indenização.

Nas  suas  razões  recursais,  alega  o  apelante  que  foi  preso 

indevidamente, mediante erro, em razão de suposta tentativa de estupro, de uma 

menor de 06 (seis) anos, bem ainda por ter ameaçado sua ex-companheira, haja 

vista  que no decorrer  da instrução processual  foi  absolvido,  não só por  falta  de 

provas, como também pela comprovação que sequer estava no local do possível 

delito, consoante depoimentos colhidos.

 Sustenta, ainda, que a inclusão do seu nome como participante do 

crime em comento refletiu e reflete  até hoje em sua vida,  em todos os âmbitos, 

principalmente no financeiro e empregatício.

Outrossim,  aduz  que  o  equívoco  ocorrido  atenta  contra  inúmeros 

dispositivos  constitucionais,  dentre  os  quais  a  dignidade  da  pessoa  humana,  a 

inviolabilidade do direito à liberdade, à honra e à imagem, razão pela qual, invoca o 



artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal para que seja julgada procedente a ação 

em comento,  condenando o  Estado ao pagamento  de indenização  pelos  Danos 

Morais sofridos.

Sem contrarrazões, haja vista a decretação da revelia - fls. 72. 

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

desprovimento do recurso apelatório -  fls. 100/104.

É o relatório. 

DECIDO

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde com os 

fundamentos do parecer, utilizá-los como razão de decidir. Sobre o ponto, seguem 

entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC 

NÃO  CONFIGURADA.  NULIDADE.  MOTIVAÇÃO  PER 

RELATIONEM.  POSSIBILIDADE.  OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA.

1.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento  

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  possível  a  

adoção, pelo julgador, de motivação exarada em outra 
peça processual  juntada aos autos como fundamento  

da  decisão  (per  relationem),  desde  que  haja  sua 
transcrição no acórdão.

3. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp 1314518/RS, 

Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA, 

julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013). (grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.  

TRANSCRIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  INCORPORADAS  ÀS  RAZÕES  DE  DECIDIR.  

ALEGADA OFENSA AO ART.  458,  INCISOS II  E  III,  DO  



CPC.  INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  

PRECEDENTES.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA,  EM 

RELAÇÃO  À  COMPETÊNCIA  DA  CORTE  ESPECIAL,  

CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

1.  A  reprodução  de  fundamentos  declinados  pelas 

partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo  
de outras decisões atendem ao comando normativo, e  

também  constitucional,  que  impõe  a  necessidade  de 
fundamentação  das  decisões  judiciais.  O  que  não  se  

tolera  é  a  ausência  de  fundamentação.  Precedentes 

citados: HC 163.547/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ,  DJe de 27/09/2010;  HC 92.479/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  

Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  DJe  de  

09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.  Ministro  

HAROLDO RODRIGUES -  Desembargador  convocado do 

TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel.  

Ministro  FELIX  FISCHER,  DJe  de  07/12/2009;  AgRg  no  

REsp 1186078/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ,  

DJe de 28/06/2011; HC 98.282/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro  

ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  de  16/11/2009;  RHC 

15.448/AM, 5.ª Turma, Rel.  Ministro GILSON DIPP, DJ de 

14/06/2004;  HC  27347/RJ,  6.ª  Turma,  Rel.  Ministro  

HAMILTON  CARVALHIDO,  DJ  de  01/08/2005;  HC 

192.107/TO, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe de  

17/08/2011.2. (...).”(STJ - EREsp 1021851/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, 

DJe 04/10/2012).(grifei)

“CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA - CADEIA DE 

ENDOSSO  -  PROTESTO  INDEVIDO  -  DANO  MORAL 

CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA - 

TRANSCRIÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
- MANIFESTAÇÃO NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI -  

VIABILIDADE -  DEMAIS  ALEGAÇÕES  -  AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  211/STJ  -  

INCIDÊNCIA.  I  -  (...).  II  -  A adoção  pela  sentença  dos 
fundamentos do parecer do Ministério Público na sua 



integralidade não viola o disposto nos artigos 131 e 458,  

inciso II, do Código de Processo Civil, pois reflete tão-
somente  a  concordância  do  Juízo  com  a  opinião  

exarada, a qual foi elaborada pelo órgão ministerial não 
na qualidade de parte, mas na condição de fiscal da lei. 

III - (...). Agravo regimental improvido.”  (STJ - AgRg no Ag: 

714792  RS  2005/0171435-2,  Relator:  Ministro  SIDNEI 

BENETI, Data de Julgamento: 07/10/2008,  T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito  isso,  e  tendo  por  pertinentes  as  ponderações  da  Exma. 

Procuradora  de Justiça,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,  acerca  da 

discussão em pauta, adoto como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado 

às fls. 101/104, nos termos a seguir colacionados:

 
“O  autor  intentou  com  a  presente  ação  de  indenização  

alegando ter sido preso injustamente em razão da prática de  

um  crime  que  não  cometeu,  tendo  sido  absolvido  

posteriormente por sentença.

Narram os autos que o autor fora preso em flagrante delito  

por  ter  sido  acusado  da  prática  de  estupro  de  incapaz.  

Extrai-se do caderno processual que a genitora da vítima  

acusou o recorrente de ter arrombado a porta da sua casa e  

ter praticado ato libidinoso com a sua filha de 06 (seis) anos  

de idade.

Realizado o exame de corpo de delito (fls. 19/23) constatou-

se que não houve conjunção carnal entre o acusado e a  

vítima.  Entretanto  verificou-se  a  existência  de  lesão  no  

pescoço  da  menor,  apontando  para  indícios  de  violência  

física.

Com base no inquérito policial (não constante dos autos) o 

Promotor de Justiça ofereceu a denúncia, que foi aceita pela  

autoridade  judicial,  instaurando-se  o  processo  criminal.  

Entretanto,  após  a  instrução  processual  o  Juízo  primário  

entendeu não haver motivos para a condenação, em razão  



das contradições encontradas no processo que suscitaram 

dúvidas quanto à materialidade do crime. Assim, aplicando o  

princípio do in dubio pro reo, absolveu o denunciado com 

base no Art. 386, Inciso VI, do Código de Processo Penal:

Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na  

parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VI  –  existirem  circunstâncias  que  excluam  o  crime  ou  

isentem o  réu  de  pena,  ou mesmo se  houver  fundada 
dúvida sobre sua existência;

Diante  disso,  o  Juiz  sentenciante  da  presente  demanda 

julgou improcedente da demanda indenizatória por entender  

que o autor fora absolvido naquele processo por não existir  

prova  suficiente  para  a  sua  condenação,  e  não  porque  

existiam provas da não autoria.

Entendemos que a sentença merece ser mantida.

O recorrente alega que a culpa do Estado está configurada  

pelo  fato  de  ter  mantido  preso  um  inocente  por  meses,  

principalmente sem provas firmes do crime. Sustenta ainda  

que  vive  em  uma  cidade  pequena,  onde  todos  ficaram 

sabendo do ocorrido, e que em decorrência dos fatos, sofre  

com  o  preconceito,  tendo  sua  dignidade  e  honra  para 

sempre manchados.

A controvérsia a ser dirimida na presente demanda versa 

sobre a existência de danos morais e materiais decorrentes  

da  prisão  preventiva  por  fato  do  qual  o  apelado  foi  

posteriormente absolvido.

Importante frisar que a Constituição Federal adotou, como 

regra,  a  responsabilidade  objetiva  do  Estado,  que  fixa  o  

dever  de  ressarcir  se  a  sua  atividade  causar  danos  a  

terceiros, conforme prevê seu o Art. 37, §6º:

Art. 37. [...]



[...]

§  6º  -  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.

No entanto, o dever de indenizar não é presumido, dependendo 

da comprovação do ato ilícito, da relação de causalidade entre o  

ato e o dano, e a lesão sofrida pelo ofendido.

É  fato  que  o  Estado  responde  objetivamente  causados  ao 

administrado em face de injusta acusação em processo criminal e  

das  medidas  tomadas  em  decorrência,  dentre  elas  a  prisão  

preventiva. 

Entretanto,  a  responsabilidade  civil  implica,  como  já  dito,  na  

existência  de  um  ato  ilícito,  do  qual  resulte  em  um  resultado  

lesivo, e que entre a lesão e o ato haja um nexo de causalidade.  

Ausente  quaisquer  desses  requisitos,  a  obrigação de indenizar  

deverá ser afastada.

No  caso,  se  haviam  indícios preliminares  da  autoria  e  da  

periculosidade  do  autor,  cabível  então  a  decretação  da  prisão  

preventiva, independente da conclusão a que se chegou a ação 

penal.  A  absolvição  do  recorrente  não  pressupõe,  

necessariamente, em erro do Estado, uma vez que tal conjuntura  

não acarreta em convicção de culpa do Juízo sentenciante.

Ademais, vale frisar que a prisão cautelar tem natureza distinta da  

prisão imposta por uma pena, pois encerra função instrumental,  

não implicando em antecipação da pena.

Nesta via,  o Art.  312 do Código de Processo Penal  autoriza a  

prisão preventiva do acusado quando houver indícios da autoria e  

da sua periculosidade, para garantia daqueles elementos contidos 

no dispositivo:
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Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia  

da  ordem  pública,  da  ordem  econômica,  por  conveniência  da 

instrução criminal,  ou  para assegurar  a  aplicação da lei  penal,  

quando houver prova da existência do crime e indício suficiente  

de autoria. 

Desta  feita,  entendemos  que  não  houve  nenhum  ato  ilícito  

praticado  pelo  Estado.  Esse,  inclusive,  é  o  entendimento  da  

jurisprudência:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por  

danos  morais.  A  absolvição  em  processo  criminal  não  dá  
motivo,  por  si  só,  a  indenização  por  danos  morais. 

Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado do Rio Grande 

do  Sul.  O  Estado  não  responde  pela  reparação  de  danos 

morais  resultantes  de  tramitação  de  feito  criminal,  se  
efetivada  nos  limites  da  lei  e  sem a  ocorrência  de  abuso,  

arbitrariedade ou violência. Apelo não provido. 

 (TJ-RS - AC: 70056162118 RS , Relator: Ney Wiedemann Neto,  

Data de Julgamento: 19/12/2013, Sexta Câmara Cível,  Data de  

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2014)

RECURSO  DE  APELAÇÃO  EM  AÇÃO  ORDINÁRIA.  

PRETENSÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL  POR  SUPOSTO  ERRO 

JUDICIÁRIO. 

1. Prisão por cerca de 05 meses por suposto estupro. Absolvição  

posterior. Dano moral. Inocorrência. 

2. Inexistência de prova nos autos de excesso ou erro na fase  

administrativa e jurisdicional da persecução penal. 

3.  Respeito  aos  princípios  constitucionais,  notadamente  o  

contraditório e ampla defesa, no âmbito judicial. 

4.  Absolvição pela falta de prova da existência do fato não  
garante  automaticamente  direito  à  indenização,  devendo  a  

parte interessada fazer prova do erro judiciário. 
5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal  

de Justiça. Recurso provido

(TJ-SP  -  APL:  00021799320108260053  SP  0002179-
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93.2010.8.26.0053, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento:  

12/05/2014,  5ª Câmara de Direito Público,  Data de Publicação:  

16/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO 

EM  PROCESSO  CRIMINAL.  AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  

AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA. 

1.  Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e  
propositura  de  ação  penal,  ainda  que  culmine  com  a  

absolvição do réu, consistem em exercício regular de direito  
não há ilicitude no ato. 

2.  Não  comprovação  de  má-fé  ou  de  leviandade  para  a  

instauração  de  investigação  criminal  ou  para  a  propositura  de  

ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa. 

3. Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional por  

responsabilidade civil.  Ausência do dever de indenizar. Exegese  

dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil. Recurso desprovido.

(TJ-SP  -  APL:  00025463620128260510  SP  0002546-

36.2012.8.26.0510,  Relator:  Nogueira  Diefenthaler,  Data  de 

Julgamento: 16/06/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de  

Publicação: 26/06/2014)

Assim, a absolvição apontada pelo apelante como prova do ato  

ilícito,  no  nosso  entendimento,  não  gera  direito  a  indenização,  

pelo contrário, corrobora para atestar a lisura da atividade judicial  

com a imediata reposição em liberdade do réu diante da sentença  

de absolvição. Logo, se demandante sofreu de fato algum dano,  

este não resultou em decorrência da conduta do Estado.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  sua  

Procuradoria  de  Justiça  Cível,  pugna  pelo  des  provimento  do   

recurso apelatório, para que a sentença atacada seja mantida  

em todos os seus termos.

João Pessoa, 10 de novembro de 2014.
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                Janete Maria Ismael da Costa Macedo

           Procuradora  de Justiça” 

A título elucidativo, importa transcrever pertinente passagem da  sentença, 

haja vista o magistrado de base ter elucidado a questão com bastante clareza (fls.75):

“Ocorre  que,  conforme  documentação  colacionada  aos  

autos  pela  parte  promovente,  concerentes  a  Ação  Penal  

088.2007.000737-7,  que  tramitou  perante  este  Juízo,  o  

promovente  foi  absolvido  por  não  existir  prova  suficiente  

para a sua condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VI,  

do Código de Processo Penal.

 

Em nenhum momento restou comprovado que o promovente  

não tenha cometido o crime pelo qual foi processado. Muito  

pelo contrário o promovente foi absolvido pela ausência de  

provas, estipulando em se favor o princípio do in dubio pro  

reo.”

Sobre a matéria já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  –  
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  –  PRISÃO 
TEMPORÁRIA  –  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  –  
INEXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ  
–  CARÁTER  RELATIVO  –  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  –  
REQUISITOS  DA  PRISÃO  TEMPORÁRIA  –  INDENIZAÇÃO  –  
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 
7/STJ).
1.  Inexistente  a  alegada  violação  do  art.  535  do  Código  de  
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida  
da pretensão deduzida.
2.  O  acórdão  recorrido  dirimiu  a  questão  de  acordo  com  a  
jurisprudência  deste  Tribunal,  firme  ao  mitigar  o  princípio  da  
identidade física do juiz quando a substituição é legal e não há 
prejuízo  decorrente  da  prolação  de  sentença  por  magistrado 
diverso daquele que presidiu a instrução processual.
3. "(...) desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a  
alguma das  partes,  é  de  se reconhecer  como válida  sentença 
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proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha  
decidido como substituto eventual, em regime de mutirão." (AgRg 
no Ag 624.779/RS, Relator o Ministro Castro Filho, Corte Especial,  
julgado  em  15.8.2007,  DJe  17.11.2008.)  4.  Para  modificar  o  
entendimento  do  Tribunal  de  origem,  a  fim  de  averiguar  a  
existência  ou  não  dos  requisitos  da  prisão  temporária,  
necessários  para  acolher  a  indenização  por  danos  morais  e  
materiais,  como  requerem  os  recorrentes,  seria  imprescindível  
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do 
enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.5. Ainda que assim 
não fosse, esta Corte tem firmado o entendimento de que a  
prisão  cautelar,  devidamente  fundamentada  e  nos  limites  
legais, não gera o direito à indenização em face da posterior  
absolvição  por  ausência  de  provas.Agravo  regimental  
improvido.(STJ  -  AgRg  no  REsp  945.435/PR,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
06/08/2009, DJe 25/08/2009) (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  PRISÃO 
PREVENTIVA E  POSTERIOR  ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA DE 
PROVAS  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  -  
NECESSIDADE  DE  CONSTATAÇÃO  DA  ILEGALIDADE  DO 
DECRETO PRISIONAL - REEXAME DE PROVAS -  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO  -  
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.  Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão  
preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais,  
inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face  
da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.
2.  Na  mesma  linha,  tem  decidido  que  avaliar  se  a  prisão  
preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas,  
sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.
3. Ausente o cotejo analítico e não demonstrada similitude fática  
entre  os  acórdãos  recorrido  e  paradigma,  não  se  conhece  do  
recurso  especial  pela  alínea  "c".4.  Recurso  especial  não  
conhecido.(STJ  -REsp  911.641/MS,  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/05/2009,  DJe 
25/05/2009) (grifei)

Esta Corte também já se manifestou no mesmo sentido, in verbis:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATE-

RIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE DANOS POR PRISÃO INDEVIDA.  PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  AUSÊNCIA  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 SENTENÇA. PRO-

VIMENTO NEGADO. No caso em tela, o período em que o autor  
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esteve encarcerado está longe de ser considerado excessivo, pois  

de forma alguma excedeu os prazos de investigação, denúncia,  

instrução  do  processo  e  alegações  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 inquérito e do processo não se deu de forma injusta, despropo-

sitada e de má-fé, mas, em verdade, constituiu exercício regular  

de direito, não há que se falar em obrigação do estado em indeni-

zar o autor. (TJPB; AC 018.2009.002567-9/001; Terceira Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; 
DJPB 14/11/2012; Pág. 10)

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 DECRETO  

Nº 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. RES-

PONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRARI-

EDADE OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS. RESPONSA-

BILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  NÃO-CARACTERIZADA.  DANO  

MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  

DESPROVIMENTO DO RECURSO. À luz da jurisprudência do stj,  

“a repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impe-

de, por si  só, o conhecimento do recurso de apelação, notada-

mente quando suas razões estão condizentes com a causa de pe-

dir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. ” é incon-

troverso o fato de prescrever, em cinco anos, qualquer direito con-

tra  a  fazenda  pública,  por  força  do  disposto  no  decreto  n.  º  

20.910/32, ao preceituar que “as ações contra as pessoas jurídi-

cas de direito público prescrevem em cinco anos”.  O direito de  

ação nasce no momento em que surge o interesse de agir e, por-

tanto, é daquele momento em que se revelara a lesão invocada, o  
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início da fluência do prazo prescricional. A existência de indícios  

robustos de autoria e de materialidade legitima a atividade estatal,  

prevalecendo na fase préprocessual o interesse público a autori-

zar o estado-juiz a cercear a liberdade dos suspeitos. A legalidade  

da prisão torna inexistente o direito à reparação por danos morais.  

(TJPB; AC 023.2006.001245-9/001; Segunda Câmara Especiali-
zada Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti; DJPB 19/07/2012; Pág. 7) 

Por fim, consigno não evidenciar má-fé por parte das autoridades responsáveis 

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

em virtude da ausência de comportamento ilícito de seus agentes.

Sobre o tema, não é demasia colacionar mais um precedente da Corte da Ci-

dadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CONDENAÇÃO 
INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. DOLO.  
DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA.  ANÁLISE  DO  CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º  07 DO STJ.
1. A absolvição criminal que enseja a reforma civil deve decorrer  
de  atuação  passível  de  caracterizar-se  como  "denunciação 
caluniosa", porquanto a responsabilidade judicial deve ser dolosa.
2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta  
por autor que supostamente sofreu danos morais em decorrência  
de impronúncia de tentativa de crime que lhe fora imputado.
3. A Corte de origem reformou integralmente a sentença a quo,  
isentando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com 
fulcro  na  Responsabilidade  Objetiva  do  Estado,  calcado  na  
análise  dos  fatos  descritos  nos  autos,  consoante  a  seguinte  
fundamentação,  in  litteris:    "(...)  Sendo  assim,  o  indiciamento  
ocorreu com esteio em fortes vestígios de autoria e  materialidade  
do  crime  descrito  anteriormente,  razão  por  que  a  autoridade  
policial não poderia deixar de atuar no seu exercício regular de  
direito,  indiciando-o.  Portanto,  agiu  com  amparo  legal,  
consequentemente, o Estado não pode ser compelido a indenizá-
lo,  pois  atuou  em  conformidade  com  o  ordenamento  jurídico.
(...)Ademais, é consabido que a absolvição na esfera criminal não  
enseja automaticamente a condenação do referido ente estatal a  
ressarcir  os gastos despendidos com a sua defesa,  bem como 
pelos  possíveis  prejuízos  morais  dele  advindos,  em  face  da  
independência dos setores criminais, cíveis e administrativos, pois  
o Estado agiu dentro dos limites estabelecidos em lei,  ausente,  
ainda, a comprovação de abuso o poder que poderia embasar o  
pleito  indenizatório.Além  disso,  o  autor,  ora  embargante,  foi  
impronunciado (fls. 189/191 dos autos em apenso) por não existir  
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indícios  suficientes  de  sua  autoria,  motivo  pelo  qual,  mais  um  
fundamento  para  desconstituir  as  assertivas  deduzidas  pelo  
recorrente,  eis  que  o  fundamento  do  decisum  que  julgou  
improcedente a denúncia não se fundou na inexistência material  
do fato imputado na peça acusatória ou que ele não tenha sido o  
seu autor." (grifou-se - fls. 155/166) (...)" 4. O Recurso Especial  
quando implica a análise de matéria fática ou quando o aresto  
recorrido funda-se em tema constitucional (art. 37, § 6º da CF/88)  
conjura a competência da Corte.
5. (...) 5. A ação penal instaurada pelo Ministério Público, para  
apurar  a  existência  ou  autoria  de  um delito  se  traduz  em  
legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada  
venha  a  ser  inocentada.  A  fortiori,  para  que  se  viabilize  
pedido  de  reparação,  é  necessário  que  o  dano  moral  seja  
comprovado,  mediante  demonstração  cabal  de  que  a  
instauração  do  procedimento  se  deu  de  forma  injusta,  
despropositada, e de má-fé. Precedente: REsp 592.811/PB, DJ 
26.04.2004, REsp 494867/AM, DJ 29.09.2003; REsp 470365/RS, 
DJ  01.12.2003.6.  Recurso  especial  não  conhecido.  (STJ-REsp 
969.097/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 20/11/2008, DJe 17/12/2008) (grifei)

Pelo exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, 

NEGO SEGUIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015, sexta-feira.

Des. José Ricardo Porto 
               Relator                                                                J/05RJ/08 
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