
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES . OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0090752-21.2012.815.2001.
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelante : João Martins Bezerra.
Advogado : Fabrício Araújo Pires (OAB/PB nº 15.709).
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador : Alexandre Magnus Ferreira Freire.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO.  REVOGAÇÃO  DE  PRISÃO
CAUTELAR.  ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
MANIFESTA  PERPETRADA  PELA
AUTORIDADE  POLICIAL.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  APTOS  A
ENSEJAR CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA,
BEM  COMO  A  ILEGALIDADE  NO
PROCEDIMENTO  INVESTIGATIVO.
JUNTADA  DE  PEÇAS  AVULSAS  PELO
PROMOVENTE, DAS QUAIS NÃO SE INFERE
IRREGULARIDADE  NA  CONDUÇÃO
PROCEDIMENTAL. DESPROVIMENTO.

- Para a responsabilização do ente federado por prisão
cautelar, investigativa ou processual penal, não basta
a  demonstração  pura  e  simples  de  ter  ocorrido  a
absolvição ou de ter sido libertado o investigado ou
acusado. É necessária a imputação de manifesto vício
no  inquérito  policial  ou  na  ação penal  a  denotar  a
patente ilegalidade no ato de prisão.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  João  Martins
Bezerra contra  a  sentença  (fls.  61/68)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da
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Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos
Materiais  e  Morais”  ajuizada  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, o autor relatou que foi preso e autuado em
flagrante delito, como incurso no art.  311 do Código Penal (adulteração de
sinal identificador de veículo automotor), no dia 20/09/2008, sendo conduzido
pelo  Policial  do  DETRAN-PB,  Péricles  de  Figueiredo  Gouveia  Neto,
resultando em auto lavrado pelo Delegado Luís Xavier de Sousa Júnior.

Aduziu  ser  proprietário  do  veículo  GM/Veraneio  Custom
Deluxe,  Placa  MRQ  3490/PB,  tendo-lhe  sido  dada  voz  de  prisão,  sob  a
alegação de adulteração em seu automóvel. Destacou a existência de abuso de
autoridade, sob o argumento de que o parecer da Promotoria de Justiça foi pela
manutenção da prisão e que, até 04/07/2012, não havia ofertado denúncia.

Asseverou que, em 23/09/2008, obteve o deferimento do pedido
de  liberdade  provisória,  nunca  antes  tendo  sido  preso  ou  processado,
permanecendo ilegalmente  por  03  (três)  dias  na  prisão,  sem que houvesse
praticado qualquer infração. Enfatizou que o veículo apenas foi liberado em
17/03/2009, pleiteando indenização por danos materiais (locação mensal no
valor de R$ 1.200,00) e danos morais.

Contestação  apresentada  (fls.  40/51),  alegando  que  não  há
prova  de  erro  judiciário  ou  de  culpa  em  ato  omissivo  da  Administração,
tratando-se de cumprimento do dever legal pelos agentes públicos, ressaltando
a inexistência de danos morais e a não comprovação de danos materiais.

Após oportunidade de provas pelas partes, sobreveio sentença
de improcedência, cuja ementa assim restou redigida:

“DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  –  FALTA  DE
PROVAS  –  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I E ARTIGO 487, I,
DO CPC.
- Nos termos do que dispõe o artigo 373, I do CPC,
cabe a parte autora a prova de fatos constitutivos de
seu direito,  pois a insuficiência ou falta  de provas
acarreta a improcedência do pedido, não extinção.
- Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo
do direito”.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 61/68),
alegando, em resumo, ter permanecido preso por 03 (três) dias e seu carro
apreendido  entre  20/09/2008  e  13/03/2009.  Frisa  que  a  ilegalidade  de  sua
prisão restou reconhecida pelo juízo criminal. Enfatiza que a conduta restritiva
da liberdade levada a cabo pelo delegado feriu sua honra, sendo o prejuízo
inerente  ao  fato  da  prisão  ilegal.  Quanto  ao  dano  material,  aduz  que  seu
veículo  restou  apreendido  por  06  (seis)  meses,  ocasionando  prejuízo
equivalente ao aluguel do correspondente período, no valor de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais). Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma
da sentença.
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Contrarrazões apresentadas (fls.  71/73),  pleiteando a negativa
de provimento ao apelo.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 77/81).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3  e  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade,  conheço do apelo,  passando à  análise  de  seus  argumentos
recursais.

Como  relatado,  a  presente  demanda  consubstancia  pleito  de
indenização por danos materiais e morais, decorrentes de atos realizados em
sede  de  investigação  criminal,  mais  precisamente  da  prisão  em  flagrante,
perdurada por 03 (três) dias, e da detenção do objeto material do suposto delito
investigado por 06 (seis) meses.

Trata-se, assim, de responsabilidade civil do Estado por suposto
erro de conduta do Delegado de Polícia e do Promotor de Justiça na condução
de investigações criminais.

Pois bem, para a responsabilização do ente federado por prisão
cautelar, investigativa ou processual penal, não basta a demonstração pura e
simples de ter ocorrido a absolvição ou de ter sido libertado o investigado ou
acusado. É necessária a imputação de manifesto vício no inquérito policial ou
na ação penal a denotar a patente ilegalidade no ato de prisão.

A propósito, confira-se jurisprudência pátria:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
-  ERRO  DA  AUTORIDADE  POLICIAL  NÃO
CONFIGURADO  -  PRISÃO  PREVENTIVA  -
LEGALIDADE  -  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. 
1.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil). 
2.  Afirma  o  autor  que  sofreu  ofensa  aos  seus
atributos da personalidade por ato do delegado de
polícia da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia,
condutor  de  investigação  que  resultou  na
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representação por sua prisão preventiva, referente à
notícia  crime  de  homicídio  doloso  que  teria  sido
praticado  em  09/02/13  pelo  recorrente  e  outro
acusado. Comprovou que foi efetivamente preso por
tal  razão  em  18/06/14  (processo  nº
2013.09.1.007296-5).  Entretanto,  afirmou  ter  sido
preso injustamente porque entre os dias 8 e 10 de
fevereiro  de  2013  estava  internado  no  Centro  de
Internação para menores do Recanto das Emas/DF. 
3. Disse ainda que no bojo daquele processo, e em
razão  do  álibi  citado,  sobreveio  sentença  de
impronúncia.  Assim,  assevera  que  respondeu  a
processo criminal injustamente -por falta de cuidado
da  autoridade  policial  que  não  tomou  as  devidas
cautelas  na  ocasião  da  abertura  do  inquérito
policial-;  que  -não  é  justo  uma  pessoa  ser
processada  por  um crime  que  não  cometeu,  e  em
conseqüência  ter  de  se  ausentar  do  trabalho para
comparecer as audiências, dos amigos, familiares e
parentes  verem  essa  acusação  injusta,  de  ter  de
gastar com honorários de advogado, pelo fato de que
não  houve  a  devida  cautela  na  identificação  do
verdadeiro  autor  do  fato  por  parte  da  autoridade
policial que conduzia o auto de flagrante-. Formulou
pedido de indenização por danos morais e materiais,
estes últimos no valor equivalente às despesas com
honorários  advocatícios  naquela  ação  penal  (R$
3.500,00). 
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente os
pedidos.  A  uma,  porque  o  pedido  de  prisão  do
recorrente,  formulado  pela  autoridade  policial
baseou-se  em  depoimento  das  testemunhas  que
presenciaram os fatos, Elcio Eriko Ferreira da Silva
e Enir Vitor Pinto, e que o reconheceram com muita
segurança e presteza, como um dos autores do crime
(notícia crime de ID 2298864. Pág. 7) pelo sistema
de  fotografias  dos  arquivos  da  Polícia  Civil  -DF.
Logo,  não  se  há  de  falar  em falta  de  cuidado da
autoridade quando à identificação da autoria, pois
aquela  altura  das  investigações  havia  indícios
suficientes  apontando  o  recorrente  como  um  dos
autores. A duas, porque o processo criminal tramitou
regularmente,  sem  que  existisse  prova  de  que  a
prisão decretada tenha sido ilegal. Assim, inexistente
ilegalidade  quanto  à  prisão  temporária  do
recorrente,  a  sentença  de  impronúncia  não  traduz
responsabilização  civil  do  Estado,  quer  para  a
reparação a título material quer moral.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei nº
9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
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7.  Condeno o recorrente ao pagamento das  custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do
pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo
a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §
3º do CPC”. 
(TJDF;  Proc  0712.58.6.182017-8070016;  Ac.
105.6912;  Terceira  Turma  Recursal  dos  Juizados
Especiais;  Rel.  Juiz  Asiel  Henrique de Sousa;  Julg.
25/10/2017; DJDFTE 07/11/2017).

“RECURSO  DE  APELAÇÃO  EM  AÇÃO  DE
PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  REPARAÇÃO  CIVIL  POR
ERRO  JUDICIÁRIO.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
DECRETADA  POR  SUPOSTO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  Prisão  mantida  por
cerca  de  sessenta  dias.  Concessão  posterior  de
habeas  corpus.  Dano  moral.  Inocorrência.
Inexistência de prova nos autos de excesso ou erro
na  prisão.  Respeito  aos  princípios  constitucionais,
notadamente  o  contraditório  e  ampla  defesa,  no
âmbito  judicial.  Concessão  de  habeas  corpus  que
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  de
procedência reformada. Recurso provido” 
(TJSP;  APL  0013824-62.2012.8.26.0533;  Ac.
11037979;  Santa  Bárbara  d`Oeste;  Décima Terceira
Câmara Extraordinária de Direito Público; Rel. Des.
Marcelo  Berthe;  Julg.  05/12/2017;  DJESP
11/12/2017; Pág. 2317).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO.  ERRO  JUDICIÁRIO.  PRISÃO.
SENTENÇA  PENAL  ABSOLUTÓRIA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
REQUISITOS  NÃO  COMPROVADOS.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SENTENÇA
MANTIDA. Não há se falar em dever do Estado em
indenizar  por  erro  judiciário  quando  a  ordem  de
prisão não foi prolatada em decorrência de conduta
dolosa  ou  culposa  do  magistrado,  com  vistas  a
prejudicar a parte e/ou terceiros e sequer de forma
contrária  à  realidade  fática  e  ao  ordenamento
jurídico, mesmo quando posteriormente é prolatada
sentença  absolutória,  vez  que  a  absolvição  por
ausência de prova de ter concorrido para a prática
de  crime  não  macula  a  prisão  em
flagrante/preventiva  decretada  e  confirmada  pelos
juízos a quo e ad quem”. 
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(TJMG;  APCV  1.0596.12.006622-7/001;  Rel.  Des.
Peixoto  Henriques;  Julg.  28/11/2017;  DJEMG
07/12/2017).

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. USO DE
ALGEMAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  ILEGALIDADE  E  ABUSO  DE
PODER.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA
MANTIDA. 
1. Apelação dos Autores contra sentença em que foi
julgado  improcedente  pedido  de  indenização  por
danos morais  e  materiais,  em razão de  prisão em
flagrante,  uso  de  algemas  e  prisão preventiva,  em
face de posterior sentença absolutória. 
2.  A  responsabilidade  civil  do  Estado,  por  atos
comissivos  de  seus  agentes,  é  objetiva,  na
modalidade do risco administrativo, que dispensa o
elemento  subjetivo,  tendo  como  requisitos  o  fato
administrativo,  o  dano e o nexo causal  entre  eles.
Contudo, tratando-se de responsabilização do Estado
nas hipóteses de prisão cautelar e posterior sentença
penal  absolutória,  afasta-se  a  responsabilidade
objetiva,  devendo  ser  provada  a  ilegalidade  ou  o
abuso  de  poder  no  ato  da  prisão  ou  de  sua
manutenção.
3. A prisão cautelar, como instrumento legal voltado
ao deslinde da autoria e da materialidade do crime,
não  autoriza,  por  si  só,  a  reparação  civil.  Dessa
forma,  ainda que  posteriormente  a ela  sobrevenha
sentença  penal  absolutória,  não  há  o  dever  do
Estado  de  indenizar  se  não  comprovada  sua
ilegalidade ou o abuso de poder.
4.  De  acordo  com  o  que  se  infere  da  Súmula
Vinculante nº 11 do STF, a resistência do investigado
e  o  fundado  receio  de  fuga  ou  de  perigo  à
integridade física própria ou alheia legitimam o uso
de algema. Assim, configurado esse contexto fático, o
uso de algema no momento da prisão em flagrante
não enseja o dever do Estado de indenizar.
5. Apelação desprovida”. 
(TJDF;  APC  2016.01.1.069818-7;  Ac.  106.2883;
Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg.
22/11/2017; DJDFTE 01/12/2017)

No caso dos autos, bem registrou o juízo sentenciante que:

“No  tocante  aos  danos  materiais,  afirma  o
promovente que seu veículo permaneceu apreendido
pelo  período de  20.09.2008  até  17.03.2009,  e  que
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durante  esse  tempo  utilizou  veículos  de  terceiros.
Levando em consideração que a locação mensal de
uma caminhonete semelhante à de sua propriedade
era  no  valor  de  R$  1.200,00  (um  mil  e  duzentos
reais), pugnou pela condenação em danos materiais
de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Todavia, nada consta nos autos que comprove que o
promovente,  realmente,  realizou  qualquer  tipo  de
despesas com a utilização de veículos de terceiros.
Já os  danos morais,  o  promovente  não trouxe  aos
autos  documentos  suficientes  para  formar  o
convencimento deste Juízo quanto a ilegalidade da
prisão em flagrante. Impossível analisar a legalidade
da prisão apenas com partes do Inquérito Policial,
conforme  se  verifica  através  dos  documentos
juntados pela parte autora, o IP possui mais de 272
páginas,  porém,  a  parte  autora  fez  juntada  de
somente 14 laudas” (fls. 58).

Ora, não é possível concluir pela existência de dolo ou mesmo
culpa na condução da investigação criminal pela análise de parte do inquérito
policial,  tendo sido juntados atos investigativos ordinários e sem quaisquer
aparências de dolo ou culpa que fujam à regularidade do exercício profissional
dos  agentes  públicos.  Não  há  sequer  prova  de  ilegalidade  da  prisão  em
flagrante, justamente pela parca instrução probatória, não se podendo concluir
ilegal uma prisão processual tão somente por sua posterior revogação.

Além da inexistência de prova da ilegalidade, quanto ao dano
material, igualmente não há elementos dos quais se denote o gasto alegado
com outros automóveis no período em que o veículo esteve à disposição da
Administração para a realização de perícia.

Assim  sendo,  entendo  acertada  a  decisão  do  juízo  a  quo,
inexistindo elementos da responsabilização estatal pela prisão em flagrante e
pelo  tempo  de  apreensão  do  veículo  objeto  de  suposta  infração  em
investigação, de forma que não há como incidir o art. 37, §6º, da Constituição
Federal e o art. 43 do Código Civil.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

Em decorrência do resultado recursal, MAJORO os honorários
advocatícios para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa,
observando-se  os  efeitos  da  suspensão  da  exigibilidade  decorrente  da
gratuidade da justiça.

É COMO VOTO.

 Participaram do julgamento,   o   Exmo. Dr.  Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
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Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27   de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator
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