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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA  — 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS — ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR — 
IRREGULARIDADES NO PLEITO — ALTERAÇÃO NO 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NO DIA DO 
PLEITO  —PROCEDÊNCIA  —  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS — IRRESIGNAÇÃO — 
EXCLUSÃO  DOS  DANOS  MATERIAIS  —  NÃO 
COMPROVAÇÃO — ALTERAÇÃO DA FLUÊNCIA DOS 
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA  — 
INCIDÊNCIA  DA  LEI  11.960/09  —  PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO E DA REMESSA.

— Diante da hipótese dos autos, não é possível afirmar,  com 
certeza, que o resultado seria, de fato, favorável ao autor, acaso 
as  eleições  tivessem  transcorrido  em  plena  normalidade, 
tampouco  que  todos  os  votos  destinados  aos  candidatos  com 
inscrições 204 e 221 teriam a intenção de elegê-lo. Assim, não 
há que se falar em dano material no caso concreto, por ausência 
de provas neste sentido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima 
identificados.

ACORDAM  os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em dar provimento parcial aos recursos 
apelatório e oficial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Cabedelo (fls. 187/197) em face da sentença de fls. 166/169 que julgou procedente o 



pedido autoral, para condenar o promovido a pagar ao autor, a título de danos materiais 
a importância de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), corrigidos a partir da 
propositura da ação, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros a 
partir da data da posse dos eleitos e correção monetária a partir da sentença.

Em  seguida,  o  Município  de  Cabedelo  opôs  Embargos  de 
Declaração (fls. 174/177), alegando contradição na decisão embargada. Por sua vez, o 
embargado ofereceu resposta às fls. 180/181. 

Embargos Declaratórios rejeitados às fls. 182/184.

O Município de Cabedelo interpôs Apelação Cível,  aduzindo 
inocorrência de danos morais e materiais, por regularidade no processo eleitoral, pelo 
que  pede  a  reforma  integral  da  sentença  ou,  alternativamente,  a  minoração  da 
indenização.  Por  fim,  requer  aplicação  dos  juros  de  mora,  nos  termos  da  Lei  nº 
11.960/2009.

Contrarrazões apresentadas às fls. 201/204.

A  D.  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  210/213, 
opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja excluída a condenação, 
no que tange aos danos materiais suportados, já que ausente nos autos, prova no sentido 
de que o candidato seria efetivamente eleito.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  José  Carlos  Vieira  Nunes, em 
16/08/2009, concorria à eleição de conselheiro tutelar, do Município de Cabedelo, para 
o Setor II, com o número 204, conforme ficha de candidato encartada à fl. 12 dos autos.

Todavia, afirma o promovente que, no dia do pleito, ao digitar 
seu  número,  aparecia  na  urna  eletrônica  seu  nome,  porém,  com  a  foto  de  outro 
candidato. Aduz que, imediatamente, informou o corrido à mesária, a qual, em contato 
com o Presidente  do Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Sr. Leonardo Januário, obteve a informação de que o número do apelado 
seria o 221. Ocorre que ao digitá-lo, desta feita,  verificou que aparecia sua foto e o 
nome do candidato José Carlos dos Santos Silva, que até já havia desistido da eleição.

Insatisfeito,  o  autor/apelado  prestou  boletim  de  ocorrência 
policial, informando o acontecido, bem como apresentou pedido de anulação da eleição 
junto à comissão eleitoral, o qual foi indeferido, sob o argumento de que o promovente 
não  compareceu  ao  aceite  de  dados  no  NATU/TRE,  quando  os  candidatos  teriam 
recebido o manual  da eleição  e  sido informados acerca dos respectivos números  de 
inscrição com os quais concorreriam no pleito.

Por  fim,  afirma  o  demandante  que  deixou  de  receber  muitos 
votos em virtude do erro detectado nas urnas, pois os eleitores ficavam na dúvida em 
quem realmente estavam votando, no momento em que digitavam os números. Salienta, 
ainda, que mesmo diante das divergências ocorridas nas urnas, recebeu 484 votos com o 



número  204  e  44  com o  número  221,  os  quais,  se  somados,  dariam 512  votos,  o 
suficiente para elegê-lo.

Requereu,  ao  final,  indenização  por  danos  morais,  a  serem 
arbitrados pelo juízo, bem como, materiais, no montante de R$ 16.200,00 (dezesseis mil 
e duzentos reais), referente ao que deixou de perceber, a título de remuneração como 
conselheiro tutelar,  no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, 
pelo período de 03 anos (mandato).

A magistrada  a quo (fls. 166/169) julgou procedente o pedido 
autoral,  para  condenar  o promovido a  pagar  ao autor,  a  título  de danos  materiais  a 
importância  de  R$16.200,00  (dezesseis  mil  e  duzentos  reais),  corrigidos  a  partir  da 
propositura da ação, e R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, com juros a partir 
da data da posse dos eleitos e correção monetária a partir da sentença.

Irresignado, o Município de Cabedelo interpôs Apelação Cível, 
aduzindo  inocorrência  de  danos  morais  e  materiais,  por  regularidade  no  processo 
eleitoral,  pelo  que  pede  a  reforma  integral  da  sentença  ou,  alternativamente,  a 
minoração da indenização. Por fim, requer aplicação dos juros de mora, nos termos da 
Lei nº 11.960/2009.

Pois bem.

Compulsando-se os autos, verifica-se dos depoimentos do autor 
e  das  testemunhas  (fls.138/141),  que  as  alegações  do  promovente  são  verdadeiras 
quanto à mudança do seu número de inscrição, ocorrida de última hora, bem como da 
divergência nas urnas entre os números e as fotos dos candidatos.

Ainda,  segundo  a  testemunha  Genilza  Caruzo  da  Silva  (fls. 
150/151), que também concorreu ao cargo de conselheira tutelar pelo setor I, além de 
confirmar as irregularidades já mencionadas, a depoente afirma que os candidatos não 
foram convocados para participar da carga das urnas, logo, não tinham como saber com 
antecedência acerca da mudança do número do recorrido, como alega o Município, em 
suas razões recursais.

Ora,  não  restam  dúvidas  quanto  à  alteração  do  número  de 
inscrição do candidato,  ora apelado,  no dia do pleito  em questão.  Aliás,  no recurso 
apelatório, o recorrente sequer nega tal fato, cingindo-se apenas a afirmar, quanto a este 
aspecto, que o recorrido não compareceu à cerimônia de preparação das urnas, momento 
em que deveria ter impugnado a referida mudança.

Ocorre  que,  observando-se  os  fatos  narrados  e  as  provas  dos 
autos, tão grave quanto à dita alteração do número de inscrição do recorrido, no dia do 
pleito, - o que, de fato, pode ter causado dúvida em seus eleitores -, é a divergência 
entre os nomes e as fotos dos candidatos nas urnas. 

Todas as irregularidades denunciadas, sem dúvidas, frustraram 
as expectativas  do apelado e podem, realmente,  ter  interferido no resultado final do 
pleito, causando-lhe aborrecimentos e constrangimento. Sendo assim, acertada a decisão 
do juiz de primeiro grau que condenou o apelante à indenização por dano moral, em 
patamar razoável e proporcional ao prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor, 



como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, pela perda de uma chance, já que real 
a possibilidade de êxito no pleito.

Neste  sentido,  plenamente  cabível  a  indenização  por  danos 
morais:

APELAÇÃO.  MANDATO.  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇO.  DEFESA  EM  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
PERANTE  A  SUSEP. PERDA DE  PRAZO.  PENALIDADE 
MÁXIMA.  VEDAÇÃO  À  CONTINUIDADE  DAS  ATIVIDADES 
DE  CORRETOR.  PROVIMENTO  FAVORÁVEL  EM  OUTROS 
PROCESSOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 
ARBITRAMENTO EM R$ 15.000,00. LUCROS CESSANTES NÃO 
COMPROVADOS.  SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA. 
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEORIA DA PERDA DE 
UMACHANCE.  MANDATO  NÃO  EXERCIDO  A  CONTENTO. 
ERRO  GROSSEIRO.  MAJORAÇÃO  DA 
INDENIZAÇÃO. PERDA DA  CAPACITAÇÃO  PARA  A 
ATIVIDADE  LABORATIVA.  ARBITRAMENTO  EM  R$ 
30.000,00.  EXTENSÃO  DOS DANOS MATERIAIS  NÃO 
COMPROVADA.  REEMBOLSO  INDEVIDO.Recurso  do  autor 
parcialmente  provido  e  das  rés,  improvido. (TJSP;  APL  0257869-
84.2007.8.26.0100; Ac. 8050321; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara 
de Direito Privado; Rel. Des. Bonilha Filho; Julg. 26/11/2014; DJESP 
11/12/2014).

Por outro lado, no que tange à indenização por dano material, é 
sabido que este deve ser cabalmente demonstrado, diferentemente do dano moral, que 
pode ser mensurado conforme o juízo de valoração do magistrado, de forma subjetiva.

Ora,  o  autor/apelado  requereu  indenização  a  título  de  danos 
materiais (lucros cessantes), ou seja, em virtude daquilo que deixou de auferir, com base 
na sua possível eleição,  requerendo o pagamento de um montante calculado sobre a 
remuneração de conselheiro tutelar durante todo o mandato.

Ocorre que não é possível afirmar, com certeza, que o resultado 
seria,  de  fato,  favorável  ao  autor,  acaso  as  eleições  tivessem transcorrido  em plena 
normalidade,  tampouco que todos os votos destinados aos candidatos com inscrições 
204 e 221 teriam a intenção de elegê-lo. Assim, não há que se falar em dano material.

Ademais,  o  valor  da  condenação  levava  em  consideração  a 
remuneração que o recorrido teria percebido, acaso eleito, pelos três anos de mandato, o 
que significaria reconhecer o direito à indenização, sem a devida contraprestação, vez 
que o promovente sequer entrou em exercício, o que também é incabível na hipótese.

Logo, ausente de provas nos autos acerca da existência de danos 
materiais sofridos pelo recorrido, merece retoques a sentença, portanto, neste aspecto, 
para excluir a referida indenização.



Observa-se, por derradeiro, que a sentença recorrida condenou o 
promovido a pagar ao autor indenização por danos morais, com juros a partir da data da 
posse dos eleitos e correção monetária a partir da sentença.

Ora, em se tratando de indenização imposta em face da Fazenda 
Pública,  assiste razão ao recorrente  quanto à aplicação da Lei  n.  11.960/09,  sobre a 
correção monetária e os juros moratórios:

Art.  1º-F.  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  
independentemente  de  sua  natureza  e  para  fins  de  atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a  
incidência  uma  única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices 
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  
poupança.

Assim, no tocante aos juros de mora, estes devem incidir a partir 
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A 
PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL”) 
e a correção monetária, desde a data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ 
(“A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL INCIDE DESDE A 
DATA DO ARBITRAMENTO” ).

Sendo assim, deve ser modificado o termo inicial  da correção 
monetária e dos juros de mora.

Sendo assim, conforme decidiu o STJ, enquanto acessórios da 
condenação principal, juros e correção correspondem à matéria processual, submetendo-
se ao princípio tempus regit actum,  portanto, a lei nº 11.960/09 deve ser aplicada ao 
caso em comento, a partir de sua vigência. 

Por fim, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de 
Justiça (fls. 210/213), diante das irregularidades apontadas no presente processo e 
a  fim  de  que  sejam  devidamente  apuradas,  remetam-se  cópias  dos  autos  à 
Promotoria de Justiça da Comarca de Cabedelo, a fim de que sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

Diante  do  exposto,  dou provimento  parcial  aos  recursos 
apelatório  e  oficial,  para  reformar  a  sentença,  excluindo  a  condenação  por  danos 
materiais,  determinando, ainda, a aplicação do novel art.1º-F da Lei 9494/97, com as 
alterações  promovidas  pela  lei  nº  11.960/09,  no  tocante  aos  juros  moratórios  da 
condenação por dano moral, os quais devem incidir desde o evento danoso, e correção 
monetária, a contar desde a data do arbitramento, mantendo a sentença nos seus demais 
termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo.  Sr.  Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides (relator), o Exmo Des. José Aurélio da Cruz , a Exma. Desa Maria das graças 
Morais Guedes.



Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 31 de março de 2015. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR



Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Cabedelo (fls. 187/197) em face da sentença de fls. 166/169 que julgou procedente o 
pedido autoral, para condenar o promovido a pagar ao autor, a título de danos materiais 
a importância de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), corrigidos a partir da 
propositura da ação, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros a 
partir da data da posse dos eleitos e correção monetária a partir da sentença.

Em  seguida,  o  Município  de  Cabedelo  opôs  Embargos  de 
Declaração (fls. 174/177), alegando contradição na decisão embargada. Por sua vez, o 
embargado ofereceu resposta às fls. 180/181. 

Embargos Declaratórios rejeitados às fls. 182/184.

O Município de Cabedelo interpôs Apelação Cível,  aduzindo 
inocorrência de danos materiais e materiais, por regularidade no processo eleitoral, pelo 
que  pede  a  reforma  integral  da  sentença  ou,  alternativamente,  a  minoração  da 
indenização.  Por  fim,  requer  aplicação  dos  juros  de  mora,  nos  termos  da  Lei  nº 
11.960/2009.

Contrarrazões apresentadas às fls. 201/204.

A  D.  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  210/213, 
opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja excluída a condenação, 



no que tange aos danos materiais suportados, já que ausente nos autos, prova no sentido 
de que o candidato seria efetivamente eleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


