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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  AÇÃO  PENAL
INSTAURADA  EM  FACE  DOS  PROMOVENTES.
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  PENAL  QUE
COMPROVA  A  NÃO  PARTICIPAÇÃO  DOS
AUTORES  NO  EVENTO  DELITUOSO.
ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  ABUSIVIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA
ERRO  DO  JUDICIÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS.  ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO.

- Não há responsabilidade civil do Estado em face de
danos  eventualmente  causados  por  atos  de
persecução penal,  quando os acusados vêm a ser
absolvidos,  mormente,  quando  somente  após  a
instrução  processual  penal  é  que  se  verificou,
conforme bem anotado na Sentença ora recorrida,
que  apesar  de  os  Autores/Apelantes  constarem
como  sócios  da  empresa  Oliveira  Comércio  de
Produtos Químicos S/A (que teria sido utilizada para
a prática delituosa), eles haviam sido postos nessa
condição por ato de uma terceira pessoa.

-  Não restando caracterizados os  pressupostos  da
pretendida  reparação,  pois  o  exercício  das
atribuições  cometidas  aos  agentes  públicos,  em
nome  do  Estado,  manteve-se  nos  limites  da  lei,
acertada se mostra a Decisão de primeira instância
pela improcedência dos pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER  a  Apelação  Cível  interposta
pelos Autores, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
185.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por Marinete Alves da

Silva Lima e Cleidson Ideão de Lima, inconformados com a Sentença proferida

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a

Magistrada  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Santana  dos  Garrotes  julgou

improcedentes os pedidos.

Em  suas  razões  recursais,  os  Apelantes  pugnaram  pela

reforma da Sentença, alegando que, por mais de uma década, responderam a

Ação  Penal  infundada  e  temerária,  suportando  todo  tipo  de  consequências

econômicas e emocionais (fls. 152/160).

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  Estado  da  Paraíba  não

ofereceu as Contrarrazões, conforme consta da certidão de fl. 170.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento  do  Recurso,  sustentando  que  não  se  pode  afirmar  que  o

exercício  do  direito  de  persecução  penal  implica  em  indenização  moral  e

material, ainda que tenha ocorrido absolvição (fls. 176/179).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  presentes  autos,  verifico  que,  na  petição

inicial, foi apresentada a versão de que os Apelantes foram denunciados pelo

Ministério Público Estadual pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º,

I  e  II,  da  Lei  Federal  nº  8.137/90,  em  virtude  de  figurarem  como  sócios-

diretores da Empresa Oliveira Comércio de Produtos Químicos S/A.

Pois  bem.  Em  se  tratando  de  danos  morais  e  materiais

decorrentes do ajuizamento de Ação Penal, o direito à indenização somente é

reconhecido caso haja erro manifesto, resultante de culpa grave ou dolo dos
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agentes do Estado, de forma que não enseja reparação a circunstância de o

indiciado ou acusado ter sido absolvido. 

A  procedência  de  Ação  de  Indenização  Material  ou  Moral

somente terá vez quando restar provado excesso ou abuso da autoridade -

seja por prepotência, descumprimento da lei ou falta de fundamentação que

demonstre a total inadequação da medida.

A respeito do tema, vale transcrever a licão de YUSSEF SAID

CAHALI:

"Não há lugar para a ação de indenização por perdas e
danos,  no  caso  de  pedido  frustrado  de  abertura  de
inquérito  policial  para a apuração de fato havido como
delituoso,  se  não  ficar  provada  a  má-fé  ou  malícia  do
requerente (´RT´, vol. 295/200); só se legitima o direito à
indenização  de  danos,  ´quando  da  denúncia  surjam
elementos  positivos  de  improcedência  grave  ou
leviandade inescusável´ (´RT´, vol. 309/178), inadmitido o
pedido indenizatório se a representação não se reveste
de dolo, temeridade ou má-fé (´RT´, vol. 249/133). Aliás,
neste  sentido  manifesta-se  a  doutrina.  E  SALVAT,
cuidando da denunciação caluniosa, a que corresponde o
artigo  1.090,  do  Código  Civil  argentino,  ressalta  que,
neste caso, ´la denuncia o la querella no constituyen por
sí solas el delito; para que éste exista es necesario, como
dice el texto de la ley, que la acusación sea calumniosa´"
(Dano e Indenização. 1980, págs. 126/127)

E mais adiante, acrescenta:

"Em suma, ‘a improcedência do processo criminal ou o
fato  da  denúncia  ter  sido  julgada  improcedente  não
induzem, por si sós, a temeridade daquele que denunciou
ou  promoveu  o  processo’;  ‘não  basta  a  absolvição  do
querelado para gerar a obrigação indenizatória na ordem
civil, se legítimo, de início, o interesse do autor da queixa-
crime  no  procedimento  instaurado  contra  aquele’"  (ob.
cit., pág. 310).

Ora,  constitui  poder-dever  do  Estado  exercer  a  persecução

criminal,  e  assim  agindo,  está  plenamente  vinculado  à  satisfação  dos

interesses públicos, devendo o indivíduo suportar todos os ônus que decorrem

dos atos investigatórios estatais.

Ou  seja,  em  nome  do  interesse  público  é  justo  que  o

investigado, indiciado ou acusado suporte os efeitos de um ato praticado no
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interesse de toda sociedade, tendo em vista que a busca da verdade real na

apuração dos crimes cometidos.

“In  casu”,  em  que  pesem  as  alegações  dos

Autores/Recorrentes, não há nenhuma prova no sentido de que a Ação Penal

tenha sido, naquele momento, determinada de forma abusiva. 

Pelo, contrário, somente após a instrução processual penal é

que se verificou, conforme bem anotado na Sentença ora recorrida, que apesar

de os Apelantes  constarem como sócios da empresa  Oliveira  Comércio  de

Produtos Químicos S/A (que teria sido utilizada para a prática delituosa), eles

haviam sido postos nessa condição por ato de uma terceira pessoa. 

Assim, diante das circunstâncias fáticas e documentais que se

apresentavam no momento das investigações, não podia o Ministério Público e

o Poder  Judiciário  deixarem de proceder  à instauração da respectiva  Ação

Penal, presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria, sob pena de

responsabilizar-se criminalmente pela omissão.

O simples fato de após o aprofundamento das investigações ter

se  apurado  que  os  Autores/Apelantes  não  tinham  envolvimento  no  fato

delituoso apurado, não enseja ilegalidade da persecução penal, a configurar

erro Judiciário.

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  PRISÃO
EM   FLAGRANTE  E  PRISÃO  PREVENTIVA.
POSTERIOR   ABSOLVIÇÃO.   INDENIZAÇÃO   POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.    EXCESSO   DE
PRAZO   E   ERRO   JUDICIÁRIO.   INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO  NÃO
CONFIGURADA.  REEXAME  DE  PROVAS.   SÚMULA
7/STJ.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  PELA
ALÍNEA "A".  DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1.  O  Tribunal  a  quo,  com  base  em minuciosa análise
das provas trazidas aos autos, consignou expressamente
que "resta claro que não houve  excesso  de  tempo  de
prisão,   o  que,   da  mesma forma, se evidencia   em
relação   aos   apelantes   João e  José,  pois  o feito  se
prolongou em razão de pedidos e diligências solicitadas
pela defesa, as  quais foram deferidas com a advertência
de que eventual alegação de  excesso  de  prazo  ficaria
prejudicada,  de  acordo  com o que assegura  a  Súmula
n.  52  do  STJ" e que "como visto, ausente ato ilícito que
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embase o alegado erro judiciário do apelado, o qual agiu
no estrito cumprimento do dever legal."  2.  No presente
caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a
fim de atender ao apelo dos recorrentes, seria necessário
revolver  o  contexto   fático-probatório   dos   autos.
Incidência,  na  hipótese,  da  Súmula  7  do  STJ.  3.
Assinale-se,  por  fim,  que  fica  prejudicada  a  análise
da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada
já foi afastada no   exame  do  Recurso  Especial  pela
alínea   "a"   do   permissivo  constitucional.  4.  Agravo
Regimental  não  provido.  (AgInt  no  REsp  1604779/SC,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)

APELAÇÕES  EM  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR SUPOSTO
ERRO  JUDICIÁRIO.  Autora  que  é  presa  em flagrante,
acusada de tráfico de entorpecentes Posterior absolvição
com  fulcro  no  art. 386, VII,  do CPP Dano  moral  e
material. Inocorrência. Inexistência de prova nos autos de
excesso ou erro na fase administrativa e jurisdicional da
persecução penal Respeito aos princípios constitucionais,
notadamente o contraditório e ampla defesa, no âmbito
judicial.  Absolvição  por  falta  de  prova  não  garante
automaticamente direito à indenização, devendo a parte
interessada  fazer  prova do  erro  judiciário.  Precedentes
deste E.  Tribunal  de Justiça e do Superior  Tribunal  de
Justiça Sentença Reformada Recurso da Municipalidade
Provido Recurso da Autora Improvido. TJSP Apelação nº
0046532-74.2006.8.26.0114  Apelante/Apelado:  Fazenda
do  Estado  de  São  Paulo  Apelado/Apelante:  Leda
Davanso  Correa  Comarca:  Campinas  Voto  nº  5320
MAURÍCIO FIORITO RELATOR

No mais, a questão de a Ação Penal ter perdurado por alguns

anos  não  pode  ser  atribuída  única  e  exclusivamente  ao  aparelho  estatal,

mormente, quando o alongamento da tramitação dos processos é medida de

defesa  usualmente  praticadas  pelos  defensores  dos  acusados  na  seara

criminal.

Assim  sendo,  entendo  que  não  restaram  caracterizados  os

pressupostos  da  pretendida  reparação,  pois  o  exercício  das  atribuições

cometidas aos agentes públicos, em nome do Estado, manteve-se nos limites

da lei.

Por  tais  motivos,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO a Apelação Cível interposta pelos Autores.
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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