
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021536-60.2011.815.0011 – 2ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR :  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Elmano Pontes Cavalcanti.
ADVOGADO            : Thélio Farias.
APELADO : Adriana Salete Dantas Farias.
ADVOGADO            : Saulo Medeiros da Costa Silva.
 

APELAÇÃO  CÍVEL  —  PROCESSO  DE  SINDICÂNCIA  — 
CONCLUSÃO  PELO  NÃO  COMETIMENTO  DE 
IRREGULARIDADES — DANO MORAL — NÃO COMPROVAÇÃO 
—  A  IMPROCEDÊNCIA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR NÃO GERA OFENSA MORAL — IRRESIGNAÇÃO.

PRELIMINAR — NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO  —  DEPOIMENTO  DO  AUTOR  —  INTIMAÇÃO 
PESSOAL — DISPENSA DA PROVA ORAL — NÃO OCORRÊNCIA 
DE PREJUÍZO.

— Embora  não  tenha  sido  o  autor  intimado  pessoalmente  para  a  audiência,  a 
promovida desistiu da prova (tomada do seu depoimento sob pena de confissão), 
com o que desaparece a exigência legal de sua intimação para a solenidade. De 
mais a mais, não há falar em prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo legal, 
na medida em que o depoimento que a parte deveria prestar em juízo seria mais 
destinado à parte adversa.

REALIZAÇÃO  DE  SINDICÂNCIA  PARA  APURAÇÃO  DE 
IRREGULARIDADE — RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA  SEM  OBSERVAR  OS  PROCEDIMENTOS  DE 
ENTREGA  E  DESTINAÇÃO  A  UNIDADE  ACADÊMICA  DE 
ADMINISTRAÇÃO  E  CONTABILIDADE  —  (UAAC)  — 
SINDICÂNCIA QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONDUTA 
IRREGULAR  —  INTENÇÃO  DE  PREJUDICAR  —  NÃO 
CONFIGURAÇÃO  —  CUMPRIMENTO  DO  DEVER  LEGAL DE 
APURAR  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  —  DEVER  DE 
INDENIZAR INEXISTENTE — DESPROVIMENTO. 

— A sindicância é mero ato investigativo para coleta de provas acerca da  
existência ou não das irregularidades apontada. O fato de não ter caráter  
punitivo, mas mero intuito investigatório, indica que a improcedência da 
sindicância não configura ocorrência de eventos capazes de gerar ofensa a 

1



honra do investigado. 

— O motivo de ter sofrido sindicância não gera dano moral indenizável.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade, em desprover a apelação. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Elmano  Pontes  Cavalcanti 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campina Grande (fls. 193/199) 
que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais,  por  entender  que a conduta 
perpetrada pela promovida (abertura de sindicância) não afetou de maneira substancial  o ânimo 
psíquico,  moral  e  intelectual,  não restando comprovado o nexo de causalidade entre  a conduta 
praticada pela parte promovida e o suposto mal sofrido pela parte promovente. Condenou, ainda, o 
autor em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante, professor universitário, às fls. 201/209, suscitou a preliminar de 
nulidade da audiência por ausência de sua intimação. No mérito, alega que foi vítima de graves 
acusações pela promovida, Coordenadora Administrativa da Unidade Acadêmica de Administração 
e Contabilidade – UAAC, no sentido de que tinha se apropriado indevidamente de dois notebooks 
que supostamente seria do departamento da  UAAC, o que gerou a abertura de uma sindicância. 

A comissão formada para apurar as irregularidades apontadas na sindicância 
entendeu  que  não  houve  qualquer  irregularidade  na  compra  dos  notebooks,  visto  que  foram 
adquiridos com recurso do PROEXT, Semeando conhecimento das profissões de nível superior, do 
qual é coordenador o professor Elmano Pontes Cavalcanti, ora apelante. Assim, concluiu que os 
referidos  equipamentos  deviam permanecer  com o  professor  durante  o  período de  vigência  do 
projeto, e, encerrado este período, os equipamentos serão deixados na Unidade Acadêmica, para uso 
dos demais professores.

Assim,  diante  das  acusações  infundadas  que  deram ensejo a  abertura  de 
sindicância aduz o apelante que é indiscutível o ato ilícito praticado pela apelada, pois configura 
conduta  de  caluniar,  difamar  e  propagar  acusação  injusta,  inclusive,  obrigando-o  a  responder 
sindicância administrativa na UFCG, o que configura a condenação em danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões,  214/220, pugnando pela  manutenção da 
sentença recorrida.

O Ministério Público às fls.227/229 ofertou parecer opinando pela rejeição 
da preliminar suscitada e, no mérito, limita-se a indicar que o feito retome o seu caminho natural, 
submetendo-se ao elevado crivo dessa Egrégia Câmara.

É o relatório.

V O T O

Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento. 
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O apelante  alegou que não foi  intimado para comparecer a audiência de 
instrução e julgamento,  o que seria indispensável,  em face do requerimento de seu depoimento 
pessoal. Assim, nos termos do art. 343, § 1º do Código de Processo Civil, tendo sido requerido o 
depoimento  pessoal  do  mesmo,  a  intimação  deveria  ter-se  realizado  pessoalmente  e  não  via 
publicação oficial.

Além  disso,  o  apelante  sustentou  que  a  parte  recorrida  dispensou  o 
depoimento pessoal, numa burla ao direito de defesa, como forma de realizar a audiência e ouvir os 
depoimentos das testemunhas sem sua presença.

Embora não tenha sido o autor intimado pessoalmente para a audiência,  a ré 
desistiu da prova (tomada do seu depoimento sob pena de confissão),  com o que desaparece a 
exigência legal de sua intimação para a solenidade. 

De mais  a  mais,  não há falar  em prejuízo à ampla defesa ou ao devido 
processo legal, na medida em que o depoimento que a parte deveria prestar em juízo seria mais 
destinado à parte adversa.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da audiência.

Pois bem.

O apelante requer condenação em danos morais em razão da acusação pela 
recorrida, na frente de colegas professoras, representantes dos alunos e de funcionários, de haver se 
apropriado  de  dois  notebooks  que  supostamente  seria  do  Departamento  e  não  do  projeto  do 
recorrente.

A celeuma  iniciou-se  com  as  acusações  pela  promovida,  Coordenadora 
Administrativa da Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade – UAAC, no sentido de 
que o promovente teria se apropriado indevidamente de dois notebooks que supostamente seria do 
departamento da  UAAC, o que gerou a abertura de uma sindicância. 

A comissão formada para apurar as irregularidades apontadas na sindicância 
entendeu  que  não  houve  qualquer  irregularidade  na  compra  dos  notebooks,  visto  que  foram 
adquiridos com recurso do PROEXT, Semeando conhecimento das profissões de nível superior, do 
qual é coordenador o professor Elmano Pontes Cavalcanti, ora apelante. Assim, concluiu que os 
referidos  equipamentos  deviam permanecer  com o  professor  durante  o  período de  vigência  do 
projeto, e, encerrado este período, os equipamentos serão deixados na Unidade Acadêmica, para uso 
dos demais professores.

 Registre-se que a sindicância foi instaurada a pedido da promovida a fim 
de apurar possíveis irregularidades no comportamento do promovente de receber indevidamente 
equipamentos  da  UAAC,  sem  autorização  da  Coordenação  Administrativa,  não  informando  o 
ocorrido e mantendo sob sua guarda bens comprados com recursos da dita Unidade, sem solicitação 
à Coordenação Administrativa ou Assembleia da UAAC.

A promovida justificou os  motivos  que a levaram a pedir  a  abertura  de 
sindicância, aduzindo que foi informada pela Assessoria Administrativa, quando da elaboração do 
orçamento de 2011 da UAAC, que visa listar os pedidos de itens de matérias de expedientes e de 
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informática, que dois notebooks  haviam sido entregues ao Professor Elmano Pontes, ora apelante, 
imediatamente após a chegada desses equipamentos.

Na ocasião do recebimento o Prof. Elmano justificou que os ditos aparelhos 
seriam alocados para o projeto “Semeando conhecimentos das profissões de nível superior,' que é 
coordenado pelo referido. Com base nessa informação a promovida procurou se informar se os ditos 
equipamentos foram adquiridos com os recursos da UAAC, obtendo resposta positiva, além de ser 
informada  de  que  os  projetos  de  extensão  não  tem  recursos  próprios  para  adquirir  material 
permanente.

Ademais, afirma que por diversas vezes procurou o promovente a fim de 
resolver  a  questão,  tendo recebido  um comportamento indiferente  por  parte  do mesmo,  que  se 
negou, inclusive, de receber o memorando que lhe foi  enviado, cingindo-se a responder que os 
equipamentos eram do Projeto de extensão que coordenava. 

Diante desses fatos, foi marcado uma Reunião Extraordinária da UAAC, 
em 26 de abril de 2011, com a presença de outros professores, tendo como pauta as denúncias feitas 
pela Coordenadora Administrativa da UAAC, em que restou concluída sem exito. 

O apelante, por sua vez, alegou que a acusação foi absolutamente injusta, 
tendo em vista  que os  notebooks  foram adquiridos  com recurso do projeto do apelante,  e  não 
pertenciam  ao  Departamento,  tendo  algumas  vezes  tentado  apresentar  suas  explicações, 
acompanhado com as devidas provas, a promovida que se recusou até mesmo a ver os documentos 
que comprovaram os fatos alegados pelo mesmo.

Aduziu  que  mesmo assim,  por  má-fé,  a  apelada  requereu  a  abertura  de 
processo de sindicância, tendo o apelante ter que responder a apuração da prática de peculato, por 
apropriação de dois notebooks. E, como não poderia deixar de ser, foi absorvido pela Comissão de 
Sindicância, em decisão homologada pelo Conselho do Centro de Humanidades, à unanimidade de 
votos. Alega que nunca tinha respondido a qualquer acusação perante a comunidade universitária, 
tendo  que  se  submeter  a  esse  grave  constrangimento.  O  ato  ilícito  praticado  pela  apelada, 
configurado na acusação injusta e na sua propagação, feriu a honra subjetiva do mesmo, devendo a 
sentença ser reforma, para condenar a promovida em indenização por ofensa a honra.

Portanto, a controvérsia estabelecia no processo reside no exame do dano 
moral apontada pelo apelante em razão da abertura de sindicância

A sindicância foi instaurada através da Processo nº 23096.0132443/11-00 
(fls.  96/98),  em que  restou  conclusiva  a  ausência  de  irregularidade  na  compra  dos  notebooks 
mencionados, vistos que foram adquiridos com recursos do PROEXT, Semeando conhecimento das 
profissões de nível superior, do qual o apelante é coordenador. Por fim, concluiu que os referidos 
equipamentos deviam permanecer com o professor durante o período de vigência do projeto, e, 
encerrado  este  período,  os  equipamentos  serão  deixados  na  Unidade  Acadêmica,  para  uso  dos 
demais professores.

Cumpre  registrar  que  a  atuação  da  Coordenadora  da  UAAC,  ao  supor 
irregularidade  no  comportamento  do  promovente,  quando  do  recebimento  de  equipamentos 
públicos,  solicitando  providências  a  respeito  de  sua  atuação,  constitui,  em  princípio,  regular 
exercício  de  um direito,  uma  vez  que  procurava  apenas  averiguar  de  eventuais  irregularidades 
ocorridas em sua administração.
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Tendo  o  promovente  alegado  que  a  promovida  lhe  imputou  inverídica 
irregularidade  na  atuação  funcional,  era  imprescindível  a  demonstração  de  que  esta  agiu  com 
deliberada intenção de prejudicar o autor. 

A  propósito  do  tema,  preleciona  Rui  Stoco,  na  obra  “Tratado  de  
Responsabilidade Civil (8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pp. 962/963):

A punição da denunciação caluniosa, seja no âmbito penal, como no civil, tem por objetivo  
imediato satisfazer a necessidade de respeito ao Estado-Juiz, à administração da Justiça e 
de coibir providências deletérias e mal-intencionadas em juízo.
Não  se  pode  admitir,  sem  uma  contrapartida  punitiva,  que  a  pessoa  dê  causa à 
instauração  de  investigação  policial,  de  processo  judicial  contra alguém,  a  quem  é 
imputada falsamente a prática de infração penal, investigação administrativa, inquérito  
civil ou ação de improbidade administrativa.
Por força da nova redação atribuída ao caput  do art.  339 do CP pela Lei  10.028, de  
19.10.2000,  não  só  a  imputação  da  prática  de  crime,  provocando  a  instauração  de  
inquérito ou de ação penal, configura o crime de denunciação caluniosa. Também a ação 
de provocar a instauração de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação  
civil pública ou privada, poderá configurar o delito de denunciação caluniosa.
Mas cabe advertir que  a acusação deve ser objetiva e subjetivamente falsa, isto é, deve  
referir-se a fato inexistente ou que não foi praticado pela pessoa acusada ou deve estar  
em contradição com a verdade dos fatos, estando o denunciante plenamente ciente de tal  
contradição. [grifei]

Os elementos probatórios dos autos, porém, não permitem que se conclua 
em tal  sentido,  especialmente porque percebe-se que a promovida procurou regularizar a forma 
como os equipamentos foram recebidos e a destinação que foi dada, tendo na sua concepção que a 
alocação destinada pelo Prof. Elmano estava eivada de irregularidade. Ora,  é dever do servidor 
público assim que tenha conhecimento de qualquer irregularidade agir de forma a apurar e, por fim, 
corrigi-la, sem que isso, por si só, configure ofensa a honra do investigado.

Destaco, por oportuno, que o fato da Comissão de Sindicância considerar 
que não houve a dita irregularidade, não autoriza a concessão da indenização por danos morais 
vindicada na inicial.

 
Por essas razões, não se afigura irregular a sindicância, pois a sua função, 

no caso em exame, se deu exatamente para avaliar a atitude do apelante, não havendo, em razão 
disso, que se perquirir quanto à sua licitude.

No  tocante  ao  pedido  da  condenação  em  danos  morais,  este  não  deve 
prosperar. Como se vê, a sindicância é um procedimento administrativo para apuração de possíveis 
irregularidades,  objetivando  a  reunião  de  elementos  suficientes  para  a  abertura  de  um  futuro 
processo  administrativo  disciplinar,  no  qual  não  se  assegura  ao  investigado  qualquer  direito 
indenizatório pelo fato de ter-se submetido a tal procedimento.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se 
manifestou. Vejamos:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO 
MORAL.  SINDICÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  MÁ-FÉ  OU  ABUSO  DE 
DIREITO. A reclamação do réu sobre o agir  do autor perante as autoridades  militares, 
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culminando na instauração de sindicância, constitui exercício regular de direito. Caso em 
que não se provou má-fé ou abuso de tal direito. Por outro lado, o só fato de ter sofrido 
sindicância  não  gera  dano  moral  indenizável.  Sentença  reformada. APELO 
PROVIDO."I (destaquei). Apelação Cível No 70018528695, Sexta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeira da Fontoura, julgado em 26/06/2008.

Por tais  razões, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO  mantendo-se a 
decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Sra.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, 
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado
              Relator
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