
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037380-94.2011.815.2001
Origem           : 2° Vara da Fazenda Pública da Capital 
Relatora                 : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares          
Apelante           : Anacleto Suassuna Neto, representado por Célia Lopes
Suassuna, Cláudio Lopes Suassuna e Júlio Márcio Lopes Suassuna
Advogado : Odilon de Lima Fernandes
Apelado                  : Estado da Paraíba 
Procurador  : Ivan Burity de Almeida

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
PROPOSITURA DA AÇÃO  APÓS  O  FALECIMENTO
DE UM DOS “REQUERENTES”. POSSIBILIDADE DOS
HERDEIROS OU ESPÓLIO. ENTENDIMENTO DO STJ.
EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO.

“(…)  embora  a  violação  moral  atinja  apenas  o  plexo  de
direitos  subjetivos  da  vítima,  o  direito  à  respectiva
indenização  transmite-se  com  o  falecimento  do  titular  do
direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa
ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais,
em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg
nos  EREsp 978.651/SP,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  DJe  de
10.02.2011).
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.
ALEGAÇÃO  DE  ERRO  DO  JUDICIÁRIO.  PRISÃO.
POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

A  responsabilidade  do  Estado  por  alegado  erro
judiciário  deve  ser  analisada  de  acordo  com  a  teoria
subjetiva. 

O Estado não responde pelos atos de persecução penal,
se  foram  cumpridas  as  regras  legais  no  inquérito
policial, prisão e processo criminal.
 
A absolvição do acusado em sede de revisão criminal,
por si só, não implica na obrigação de indenizar. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  acolher  a
preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, por igual votação, negar
provimento ao apelo. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  Cláudio
Lopes Suassuna,  Júlio Márcio Lopes Suassuna e Célia Lopes Suassuna
(representado Anacleto Suassuna Neto - falecido), combatendo a sentença
de  fls.  147/152,  proferida  pelo  Juízo  da  2°  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada
pelos recorrentes em face do Estado da Paraíba, julgou improcedentes os
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pedidos iniciais por entender que a conduta do magistrado que presidiu a
instrução do processo criminal não foi culposa ou fraudulenta. 

Nas razões recursais de fls. 157/164, os apelantes alegam
que:

1) A sentença encontra-se injusta e equivocada, uma vez
que contrariou as provas contidas nos autos.

2)  Apesar  de  o  magistrado  ser  suscetível  a  erro  e  o
conselho de sentença ser soberano, essa garantia não pode eximir o Estado
de indenizá-los moralmente. 

3)  “Não  se  trata  de  um  simples  erro,  sem  consequências.
Trata-se de processo em que houve falhas gritantes,  devidamente apontadas pelo
Desembargador Joás de Brito, que lavrou o acórdão da Revisão Criminal.”

4) “Estamos aqui falando do pior sistema prisional do mundo!
Estamos falando de uma humilhação sem precedentes para os autores, que sempre
foram homens de bem, que tiveram suas vidas devastadas por causa do equívoco.”

5)  “(…)  nos  autos  não  havia  nenhuma  prova  direta  da
participação dos autores no homicídio do qual foram acusados, e mesmo assim foram
condenados  e  presos!  (…) desde  a  data  de  07  de  julho  de  2003 os  requerentes
vinham  sofrendo  constrangimentos,  tendo  sido  todos,  inclusive  o  Sr.  Anacleto,
presos por força de decretação de prisão preventiva, tendo sido solto depois de 04
meses e 25 dias por concessão de Habeas Corpus.”

6) O genitor, o Sr. Anacleto Suassuna Neto, em face do
episódio,  desenvolveu  quadro  de  depressão  grave  e  várias  outras
patologias, vindo a falecer antes mesmo de ver seus filhos inocentados.

7) Os demais requerentes, como consequência da prisão,
perderam seus empregos, casa, carro e terreno.
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8)  Dificilmente  conseguirão  restabelecer  a  imagem,  o
bom nome e o apreço das pessoas, depois de tudo que ocorreu.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  condenar  o
Estado da Paraíba ao pagamento de indenização por danos morais.  

Sem contrarrazões às fls. 166v. 

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls.
171/173,  opinando pela  exclusão do Sr.  Anacleto  Suassuna Neto do polo
ativo da demanda e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimados para falar da Ilegitimidade ativa arguida pelo
parquet, os autores/recorrentes se mantiveram silentes. 

É o relatório.

V O T O

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz
convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA 

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  171/173,  argui
preliminar  de  Ilegitimidade  Ativa  de  Anacleto  Suassuna  Neto,  sob  a
alegação de que a Ação Indenizatória não poderia ter sido proposta em seu
nome, porquanto à data do protocolo, este já tinha falecido.

Com razão o Ministério Público.

A morte do Sr. Anacleto Suassuna Neto não ocorreu no
curso  do  processo,  mas  em  data  anterior  à  propositura  da  presente

_________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037380-94.2011.815.2001   4



demanda, dessa forma, caberia ao espólio ou aos herdeiros a propositura da
ação.

O tema foi apreciado pela Corte Especial  do STJ,  cujo
entendimento foi no sentido de que, “embora a violação moral atinja apenas o
plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-
se  com  o  falecimento  do  titular  do  direito,  possuindo  o  espólio  e  os  herdeiros
legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em
virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg nos EREsp 978.651/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 10.02.2011).

Na inicial consta apenas a viúva no polo ativo, tendo a
certidão  de  óbito  informado  (fl.  22)  que  o  de  cujus tinha,  mais  quatro
herdeiros.

Com essas considerações,  em harmonia com o parecer
ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa para excluir o Sr.
Anacleto Suassuna Neto da demanda.

MÉRITO

Contam os  autos  que Cláudio Lopes  Suassuna,  Júlio
Márcio Lopes Suassuna e Célia Lopes Suassuna (representando Anacleto
Suassuna Neto – falecido)  ajuizaram ação em face do Estado da Paraíba,
motivados pelos seguintes argumentos:

1) No dia 04 de maio de 2003 (domingo) houve uma confusão
no  Bar  do  Guilherme,  localizado  no  Valentina,  ocasião  em  que,  segundo  a
testemunha  Bruno  Ranieri  de  Araújo,  a  vítima  JÚLIO  CÉZAR,  quebrou  uma
cadeira nas costas de CLÁUDIO LOPES SUASSUNA. Este, justamente com seu
irmão JÚLIO MÁRCIO LOPES SUASSUNA  e o pai ANACLETO SUASSUNA
NETO,  atualmente  falecido,  correu  atrás  do  desafeto  e,  como  não  o  alcançou,
retornou ao bar, com os outros dois,  passando a perseguir a referida testemunha
(…).
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2) Tudo isto ocorreu na parte da tarde, segundo relatam todas
as pessoas ouvidas ao longo do inquérito e da instrução.

3)  Após  o  ocorrido,  os  requerentes  CLÁUDIO,  JÚLIO
MÁRCIO e seu pai ANACLETO, por volta das 18:00 horas recolheram-se a sua
residência,  de  onde não mais  se  ausentaram. Várias pessoas,  vizinhos,  amigos e
familiares, os viram em casa.

4) Ocorre que, no dia seguinte, o corpo da vítima é encontrado
na conhecida “Mata de Jacarapé. O laudo de exame cadavérico relatou a existência e
de dois ferimentos de entrada e uma de saída, situados na cabeça da vítima.

5)  Logo  após  a  descoberta,  vieram  os  comentários  todos
apontando os irmãos MÁRCIO e CLÁUDIO, bem como o pai deles, ANACLETO
SUASSUNA,  como  os  autores  do  homicídio,  os  quais  sempre  negaram,
peremptoriamente, a responsabilidade pelo fato delituoso. 

6) Contudo, os jurados, em duas oportunidades, entenderam o
contrário, optando em condená-los, da primeira vez, pelo escore de seis votos a um,
fls. 456/461, vol. II dos autos de n° 200.2003.023.742-0/001, da lavra do emente
Des. Raphael Carneiro Arnaud.

7) No segundo julgamento, o conselho de Sentença houve por
bem absolver o corréu ANACLETO SUASSUNA. Mas por maioria simples (quatro
a três), entendeu, mais uma vez, condenar MÁRCIO e CLÁUDIO, repelindo a tese
da negativa de autoria (…).

8) Irresignados, interpuseram apelação, alegando a nulidade
do processo por ter sido a decisão contrária à prova dos autos.

9) Em decisão no dia 13 de outubro de 2005, à unanimidade, a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

10)  Ainda  inconformados,  os  peticionários  apresentaram
pedido  de  Revisão  Criminal  n°  200.2003.023742-1/002,  com  fundamento  no

_________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037380-94.2011.815.2001   6



permissivo do art. 621, inciso I, do CPP, pretendendo, ainda mais, a extensão da
absolvição que foi reconhecida pelo Tribunal do Juri em favor do corréu Anacleto
Suassuna Neto, invocando o princípio da isonomia.

11)  Em  julgamento,  no  dia  05  de  novembro  de  2008,  à
unanimidade,  a  mesma  Câmara  deste  Tribunal  julgou  improcedente  o  pedido
revisional.

12)  Não  satisfeitos,  apresentaram,  novamente  Revisão
Criminal, desta vez sob o fundamento do art. 621, III, do CP (depoimento de três
testemunhas – justificação judicial).

13)  Por  maioria,  reconheceu-se  o  erro  judiciário,
absolvendo em seguida os requerentes.

Diante  de  todos  esses  acontecimentos,  pleiteiam
indenização moral ao Estado da Paraíba no importe de R$ 1.200000,00 (um
milhão e duzentos mil reais).

O juízo  a quo  julgou improcedentes os pedidos iniciais
por  entender  que a  conduta  do  magistrado que presidiu a  instrução do
processo criminal não foi culposa ou fraudulenta.

É dessa decisão que se insurgem os apelantes.

Pois bem.

O Juízo a quo agiu com zelo. 

Cumpre registrar que o regime jurídico de regência sob
o qual se dará o exame das questões de direito não é o regime geral  da
Teoria do Risco Administrativo,  prevista no art.  37,  §  6°  da Constituição
Federal,  em  cuja  condição  a  Administração  responde  por  ação  ilegal  e
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danosa, bastando-se a prova do dano e nexo causal, como preconiza a teoria
do risco administrativo.

Sobre  o  erro  judiciário,  diz  o  art.  5º,  LXXV, da
Constituição Federal:

“O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como

o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.”

A responsabilidade civil  do Estado por erro judiciário
submete-se a regime próprio, o da responsabilidade subjetiva, sob pena de
ver-se  impossibilitada  a  própria  atividade  jurisdicional  cujo  exercício
pressupõe a dicção do direito nas hipóteses que lhe são postas sob exame. 

Estabelece o artigo 133 do CPC/73:
         

       “Responderá por perdas e danos o juiz, quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que

deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte.”

O  regime  jurídico  diferenciado,  nos  termos  do
dispositivo citado, não prescinde, para configuração do dever de indenizar,
da presença do elemento subjetivo. 

A  jurisprudência  igualmente  delineou  os  elementos
sobre  os  quais  se  estrutura  a  responsabilidade por  erro  judiciário,  quais
sejam: culpa inescusável, dolo ou fraude.

Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO.  AÇÃO  DE

INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS E  MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO EM

SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É
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pacificado na jurisprudência do E. STJ a prescrição quinquenal nas

ações  que  versam  sobre  a  responsabilidade  civil  do  Estado.

Prejudicial  rejeitada.  2.  Quando  verificada  a  desnecessidade  de

produção de novas provas, é permitido ao juiz, de ofício, realizar o

julgamento  antecipado  do  mérito,  nos  termos  do art.  355,  I  do

CPC.  3.  Erro  judiciário  é  toda  aquela  manifestação  viciada  do

Estado,  por  meio  de  seu  órgão-juiz,  que  surte  efeitos  tanto  na

esfera penal, quanto na esfera civil, quando há decisão contrária à

Lei ou à realidade fática, como por exemplo, condenação motivada

por dolo, fraude ou má-fé do Magistrado ou condenação de pessoa

errada.  4.  A absolvição por  ausência  de  provas  em

posterior revisão  criminal não  caracteriza  erro  judiciário

ensejador  de  indenização  por danos  morais e  materiais,  tendo

em vista a não existência de dolo, culpa ou fraude por parte do

juiz, o qual, por meio do livre consentimento motivado, possui

liberdade para valorar as provas. 5.  Não presentes as hipóteses

do art. 17 do CPC, deve-se afastar a condenação por litigância de

má-fé e indenização à parte contrária pelas despesas que efetuou

durante  o  processo.  6.  Recurso  conhecido  e  parcialmente

provido. (TJES; APL 0001534-44.2014.8.08.0016; Relª Desª Elisabeth

Lordes; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017) 

RESPONSABILIDADE  CIVIL  ––  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR PROCESSADO

E  CONDENADO  CRIMINALMENTE.

POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO  CRIMINAL.  ERRO

JUDICIÁRIO.  INOCORRÊNCIA. A  persecução  penal  e  o

consequente  transcurso  de  processo-crime,  embora  tenha

ocorrido posterior absolvição, por ausência de provas, em revisão

criminal, não gera ao Estado a obrigação de indenizar o acusado,

quando inexistente dolo,  fraude ou culpa dos agentes estatais.

Valoração de provas. Exercício do livre convencimento do órgão

julgador, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante

o devido processo legal. Ausência de comprovação de ilegalidade.

_________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037380-94.2011.815.2001   9

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20355&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_NCPCart355
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20355&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_NCPCart355
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%2017&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_NCPCart17


Inteligência do artigo 373, I,  do CPC/2015. Precedentes. Sentença

de  improcedência  mantida.  Apelo  desprovido. (TJSP;  APL

1007119-11.2015.8.26.0053; Ac. 10148481; São Paulo; Décima Terceira

Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Spoladore  Dominguez;  Julg.

08/02/2017; DJESP 21/03/2017)   

O  próprio  STF  já  se  manifestou  acerca  de  que  a
responsabilidade  civil  objetiva  não  se  aplica  aos  juízes  na  função
jurisdicional. (Min. Ellen Gracie, no RE 553.630-ED, julgado pela Segunda
Turma do STF em 04 de Agosto de 2009.

Feitas  essas  considerações  inicias,  extrai-se  com
facilidade  que,  pelas  razões  expostas  na  sentença,  não  houve  erro  do
judiciário  na  condenação  e  prisão  preventiva  dos  acusados.  As
circunstâncias processuais eram nesse sentido. 

A ação penal foi movida pelo Ministério Público, diante
do homicídio de Júlio César, cujo corpo fora encontrado na mata de jacarapé
na data de 05 de maio de 2003.

As  provas  colhidas  durante  toda  instrução  criminal,
indicavam o envolvimento dos recorrentes no crime. Os réus  tiveram várias
oportunidades  de  demonstrar  sua  inocência,  no  entanto  todas  elas
infrutíferas. Cito: 

1) Foram condenados em primeiro juri pelo escore de seis votos a

um, fls. 456/461, vol. II dos autos de n° 200.2003.023.742-0/001, da

lavra do emente Des. Raphael Carneiro Arnaud.

2)  No  segundo  julgamento,  absolverem  o  corréu  ANACLETO

SUASSUNA (genitor), porém, por maioria simples, mantiveram a

condenação  de  MÁRCIO  e  CLÁUDIO,  repelindo  a  tese  da

negativa de autoria.
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3)  Interpuseram  apelação,  à  unanimidade,  a  Câmara  Criminal

deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

4) Ainda inconformados, os peticionários apresentaram pedido de

Revisão  Criminal  n°  200.2003.023742-1/002,  pretendendo  a

extensão da absolvição que foi  reconhecida em favor do corréu

Anacleto  Suassuna  Neto,  no  entanto,  mais  uma  vez,  a  mesma

Câmara deste Tribunal julgou improcedente o pedido revisional.

Como  se  vê,  todos  esses  procedimentos  foram
analisados,  julgados  e  desprovidos  por  não  terem  os  recorrentes
comprovado suas alegações.

Só  após  o  depoimento  de  três  novas  testemunhas  –
justificação judicial é que foram absolvidos por maioria dos votos, em uma
segunda Revisão Criminal.

No  presente  contexto,  os  autores  sequer  apontam em
qual  das  espécies  legais  teria  incorrido em erro o juízo  a quo.  Eram dos
demandantes o ônus de demonstrarem o fato constitutivo de seus direitos,
nos  termos  do  artigo  333,  inciso  I,  do  CPC,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiram.

A absolvição do réu no processo criminal, por si só, não
conduz à responsabilização do Estado, considerando que os atos praticados
pelos seus funcionários públicos e agentes estavam amparados na lei.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça “se
haviam indícios preliminares da autoria dos autores, cabível então a decretação da
prisão  preventiva,  independente  da  conclusão  a  que  se  chegou a  ação  penal.  A
absolvição  dos  recorrentes  em  sede  de  ação  revisional  criminal  não  pressupõe,
necessariamente em erro do Estado, uma vez que tal conjuntura não acarreta em
convicção de culpa do juízo sentenciante.”
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A condenação foi  fundamentada,  como se observa do
julgamento da sentença condenatória (fls. 54-58), e que restou mantida, em
sede de recurso de apelação criminal (fls. 90/100).

Sendo  assim,  se  o  ato  está  em  consonância  com  a
investigação  e  apuração  de  todas  as  circunstâncias  relacionadas  ao  fato
criminoso, nada há de irregular ou ilegal. 

No caso, inexistiu erro judiciário ou ato ilegal, mas sim
julgamento  da  ação  penal  pelo  órgão  competente,  que  sinalizou,
posteriormente, em sede de revisão criminal, pela absolvição.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO

DE DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  DO

JUDICIÁRIO.  PRISÃO.

POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO  CRIMINAL.

JULGAMENTO  CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS. A

responsabilidade do estado por alegado erro judiciário deve ser

analisada  de  acordo  com  a  teoria  subjetiva.  O  estado  não

responde pelos atos de persecução penal, se foram cumpridas as

regras legais no inquérito  policial,  prisão e processo criminal.

A absolvição do acusado em sede de revisão criminal, por si só,

não implica na obrigação de indenizar. Caso em que não restou

comprovado o erro judiciário. Apelação não provida. (TJRS; AC

0376293-40.2014.8.21.7000;  Porto Alegre;  Décima Câmara Cível;  Rel.

Des. Marcelo Cézar Müller; Julg. 18/12/2014; DJERS 22/01/2015) 

Ressalto  que  não  se  deixa  de  lamentar  o  triste
enfrentamento pelo qual teve que passar os autores. No entanto, requisitos
especialíssimos são alçados a compor o suporte jurídico apto a fazer surgir o
dever de reparar com base em erro judiciário, ao efeito de tornar possível,
no sistema positivo, a própria atividade jurisdicional.
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Logo, não demonstrados os elementos que delineiam a
responsabilidade civil  do ente público,  a improcedência é medida que se
impõe.

Com essas considerações,  em harmonia com o parecer
ministerial, ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA
PARA EXCLUIR O SR. ANACLETO SUASSUNA NETO DA DEMANDA
E, NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL para
manter a sentença em todos os seus termos.

   
É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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