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      Guedes Bezerra

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL
E  MORAL.  COBRANÇA  DE  SALÁRIOS  EM
DECORRÊNCIA  DO  AFASTAMENTO  CAUTELAR  DO
CONSELHEIRO  TUTELAR  EM  DEMANDA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INCIDÊNCIA  DO
ART. 20,  PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/92 QUE
DEVERIA  TER  SIDO  ALEGADA  NA  LIDE  PRÓPRIA.
PRECLUSÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
EXTRACONTRATUAL (DANO MORAL) DO ESTADO POR
ATO  JUDICIAL  TÍPICO.  INOCORRÊNCIA.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE ERRO, DOLO, FRAUDE OU CULPA
GRAVE  DO  JULGADOR  (ART.  5º,  LXXV  DA  CF/88).
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

- “(…) A Constituição da República estabelece duas hipóteses de
responsabilização  do  estado  quanto  a  atos  do  judiciário:  Uma
geral, relativa a todos os atos administrativos, referida pelo artigo
37, § 6º;  e outra específica aos atos judiciais, prevista no inciso
LXXV do artigo 5º. A responsabilidade do estado por ato judicial
típico  é  aquela  prevista  no  inciso  LXXV do  artigo  5º  da  CF,
limitando-se às hipóteses de comprovação de erros judiciários. O
entendimento jurisprudencial  dominante nesta corte aponta no
sentido de que a responsabilidade do estado decorrente de atos
judiciais típicos somente se configura diante da comprovação de
dolo, fraude ou culpa grave na atuação do julgador. Caso em que
a  decretação  da  prisão  preventiva  foi  devidamente
fundamentada,  tendo  sido  recebida  a  denúncia  e  o  autor
pronunciado,  juntamente  com  os  demais  réus.  A  decisão  que
recebeu o recurso em sentido estrito dos demais réus determinou
que o recurso devesse ”subir nos próprios autos", olvidando a regra
expressa no artigo 583, parágrafo único, do CPP. (...)”
(TJRS;  AC 151964-16.2012.8.21.7000;  Veranópolis;  Nona  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Leonel  Pires  Ohlweiler;  Julg.  30/05/2012;  DJERS  06/06/2012)
(Grifei)
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josinaldo Cassiano da Silva, em face da
sentença de fls. 154/159 do Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira que, nos autos da
“Ação Indenizatória Material, Moral e à Imagem”, manejada pelo recorrente contra  os apelados
(Município  de  Pilõezinhos  e   Estado  da  Paraíba),  julgou  improcedente  a  pretensão,  sob  o
fundamento  de  que  o  afastamento  cautelar  de  conselheiro  tutelar  e  posterior  julgamento  de
improcedência da ação de improbidade administrativa não acarreta responsabilidade civil dos entes
públicos, tendo em vista estarem atuando em favor da sociedade e dentro dos limites autorizados
pela lei. Por fim, imputou custas e honorários ao sucumbente, estes no importe de 10% sobre o
valor da causa, que deverão restar suspensos em virtude da gratuidade judicial deferida.

Em suas razões (fls. 167/176),  o apelante sustenta o dever da municipalidade em
realizar o pagamento dos salários do período em que restou afastado cautelarmente do cargo de
conselheiro tutelar, em decorrência de decisão proferida em ação de improbidade administrativa
cujo resultado final foi a improcedência.

Também pugna pela condenação do Estado da Paraíba em danos morais, tendo em
vista a pretensão temerária e sem provas que lhe fora imputada.

Contrarrazões pela municipalidade às fls.180/185.

Resposta apresentada pelo Estado da Paraíba às fls. 188/192. 

Parecer  do  Ministério  Público  às  fls.  200/205,  opinando  pelo  desprovimento  da
irresignação.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, uma vez que tempestivo, adequado e dispensado o preparo, uma
vez que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita. 

A presente  controvérsia  gira  em torno em verificar  se  da  atuação  judicial  típica
(decisões interlocutórias/sentenças) cabe indenização material e/ou moral.

Pois bem. O dever de indenizar da Fazenda Pública por danos decorrentes de atos
judiciais não é objetivo, uma vez possuir características e contornos próprios, sobretudo em razão
das especificidades inerentes à função jurídica.
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Nesse sentido, dispõe o artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que delimita a
responsabilidade estatal por falha na prestação jurisdicional:

“Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXV -  o  Estado indenizará  o  condenado por  erro  judiciário,  assim
como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;”

Dessa maneira, no que tange aos atos judiciais típicos, a Carta Republicana limitou a
responsabilização do Estado às hipóteses em que estão comprovados o erro do judiciário, através de
equívocos flagrantes, do exercício ilegal ou indevido da jurisdição em razão de dolo, fraude ou má-
fé.

Nesse sentido, colaciono decisões das Cortes Pátrias:

“ADMINISTRATIVO   RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  
INEXISTÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  JUIZ  REAL
DESTINATÁRIO  DAS  PROVAS  -  UNIVERSIDADE  AUTORA  QUE
ALEGOU  QUE  SOFREU  DANOS  EM  VIRTUDES  DOS  ATOS
JUDICIAIS ADOTADOS PELO MAGISTRADO, NA CONDUÇÃO DE
PROCESSO  DE  EXECUÇÃO  POR  QUANTIA  CERTA   ESTADO
COMO PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA
DEMANDA INDENIZATÓRIA, POIS DEVE RESPONDER POR ERROS
JUDICIÁRIOS  ART. ART. 5º, LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO JUDICIAL TÍPICO
SE  REVESTE  DE  CERTAS  PECULIARIDADES,  EM  VIRTUDE
DAS  GARANTIAS  CONSTITUCIONAIS  QUE  GOZAM  OS
MAGISTRADOS  NO  EXERCÍCIO  DE  SUA  FUNÇÃO  
DECRETADA A MEDIDA JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI, NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM DANOS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO -
MAGISTRADO QUE DETERMINOU REFORÇO POLICIAL PARA O
CUMPRIMENTO  DA  PENHORA   CERTIDÃO  DOS  OFICIAIS  DE
JUSTIÇA  QUE  DEMONSTRAM  QUE  OS  FUNCIONÁRIOS  DA
UNIVERSIDADE  RÉ  OBSTAVAM  O  CUMPRIMENTO  DA  ORDEM
JUDICIAL   REFORÇO  POLICIAL  LEGALMENTE  PREVISTO  NOS
ART.  579  E  662  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL   MEDIDA
DECRETADA  NOS  TERMOS  DA  LEI   IMPOSSIBILIDADE  DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO, POIS NÃO HOUVE NENHUMA
ILICITUDE  NO  ATO   SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJPR  -  2ª  C.Cível  -  AC  -  746561-8  -  Curitiba  -   Rel.:  Eugenio  Achille
Grandinetti - Unânime -  - J. 31.05.2011) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
ERRO  JUDICIÁRIO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO  DE  PRAZO.  INEXISTÊNCIA  DE  FRAUDE,  DOLO  OU
CULPA GRAVE NO EXERCICIO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  A  Constituição  da
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República  estabelece  duas  hipóteses  de  responsabilização  do  estado
quanto  a  atos  do  judiciário:  Uma  geral,  relativa  a  todos  os  atos
administrativos, referida pelo artigo 37, § 6º; e outra específica aos atos
judiciais, prevista no inciso LXXV do artigo 5º. A responsabilidade do
estado por  ato  judicial  típico  é  aquela  prevista  no inciso  LXXV do
artigo 5º da CF, limitando-se às  hipóteses  de comprovação de erros
judiciários.  O  entendimento  jurisprudencial  dominante  nesta  corte
aponta no sentido de que a responsabilidade do estado decorrente de
atos judiciais típicos somente se configura diante da comprovação de
dolo, fraude ou culpa grave na atuação do julgador. Caso em que a
decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo
sido  recebida  a  denúncia  e  o  autor  pronunciado,  juntamente  com os
demais réus.  A decisão que recebeu o recurso em sentido estrito dos
demais  réus  determinou  que  o  recurso  devesse  "subir  nos  próprios
autos", olvidando a regra expressa no artigo 583, parágrafo único, do
CPP. Mas tão logo o processo chegou nesta instância a ilustre relatora
determinou o seu retorno ao juízo de origem, para que o recurso em
sentido estrito subisse por translado. Em que pese o ocorrido, não há nos
autos qualquer comprovação de que a determinação do magistrado de 1º
grau tenha sido praticada com dolo, fraude ou culpa grave. Ademais,
não assiste razão ao autor/apelante em atribuir a este fato a demora do
julgamento pelo tribunal do júri. Ao contrário do sustentado, o alegado
excesso de prazo não se  originou exclusivamente  desta situação,  mas
decorreu  da  própria  instrução.  O  autor,  em  pedido  de  liberdade
provisória, que foi indeferido, fez a afirmação de que havia pendência de
diligência requisitada pelo ministério público, consistente na degravação
de escutas telefônicas por parte da delegacia de polícia. A decisão desta
corte  que  concedeu  o  habeas  corpus  ao  autor,  embora  reconheça  o
equívoco da remessa do recurso em sentido estrito nos próprios autos,
quando  um  dos  réus  não  recorreu  e  encontrava-se  preso,  admite  a
existência de outros fatores que contribuíram para o retardamento. O
fato de o autor ter sido absolvido no processo criminal não configura,
por si só, ato ilícito dos agentes do estado na sua prisão. Outrossim, não
se pode olvidar que o prazo da prisão cautelar em nada se confunde com
a duração razoável do processo, princípio que foi inserido no artigo 5º,
inc. Lxxviii, da CF, pela emenda nº 45/2004. Manutenção da sentença de
improcedência. Apelo desprovido.” 
(TJRS; AC 151964-16.2012.8.21.7000; Veranópolis; Nona Câmara Cível; Rel.
Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 30/05/2012; DJERS 06/06/2012) (Grifei)

Desse  modo,  compulsando  detidamente  os  elementos  probatórios  contidos  no
caderno  processual,  entendo  que  não  restou  demonstrado  o  necessário  erro  do  judiciário.
Igualmente,  não  há  elementos  a  imputar  ao  magistrado  condutor  da  ação  de  improbidade
administrativa atuação mediante dolo, fraude ou culpa grave. 

Por  fim,  no  que  se  refere  ao  pedido  de  pagamento  dos  salários  do  período  de
afastamento, entendo que tal pleito deveria ter sido suscitado na própria ação de improbidade, sob
pena desse juízo imiscuir-se em demanda que já transitou em julgado. Nesse sentido, segue trecho
do parecer Ministerial:
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“Revolver a questão da suspensão do pagamento da remuneração
do recorrente significa rediscutir o acerto ou não da decisão, o
que deveria ter sido feito a tempo e modo, por meio do competente
recurso, o que não se mostra mais cabível face a preclusão que já
se operou sobre o caso.”
(Parecer Ministerial da Procuradora de Justiça Janete Maria
Ismael da Costa Macedo – fls. 204)

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,  para ratificar  a
sentença que julgou improcedente a ação. 

Diante da sucumbência em 2º grau, majoro os honorários em 5%, que devem restar
suspensos em virtude da gratuidade judicial deferida ao recorrente. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

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, 05 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11R05
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