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REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA  (ESTADO)  DE  VALOR  LÍQUIDO  E  CERTO
INFERIOR  A  500  SALÁRIOS  MÍNIMOS  –  EXCEÇÃO
PREVISTA NO  INCISO  II,  DO §  3o  ,  DO  ART.  496  DO
CPC/15  –  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

É  inaplicável  o  instituto  da  Remessa  Necessária  às
sentenças condenatórias de valor certo e líquido inferior a
500  (quinhentos)  salários  mínimos  para  os  Estados,  em
consonância com o inciso II, do §3º, do art. 496, do CPC/15.

APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO JUNTO AO
DETRAN  DE  VEÍCULO  DE  TERCEIRO  DETERMINADO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO
DO TCE – ERRO MATERIAL NA INCLUSÃO DA PLACA
DO  AUTOMÓVEL  –  ATO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA
JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
DO ESTADO NA FORMA OBJETIVA DO ART. 37, § 6º, DA
CF – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – DANO, ATO ILÍCITO
E  NEXO  CAUSAL  –  INEGÁVEL  ABALO  PSÍQUICO  DO
CIDADÃO  – PRESENTE  O  DEVER  DE  INDENIZAR  –
DESPROVIMENTO DO APELO.

A  evolução  doutrinária  e,  principalmente,  jurisprudencial,
plasmada em  decisões  oriundas  do  Supremo  Tribunal
Federal, vem mitigando a tese da irresponsabilidade estatal
por  atos  jurisdicionais,  sejam  nos  casos  de  decisões
errôneas ou por falta do serviço da administração da justiça,
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com  base  na  garantia  constitucional  prevista  no  art.  5º,
LXXXV, da CF1

- Tratando-se de Ação de Reparação de Danos decorrentes
de  atos  praticados  por  agentes  estatais,  é  de  rigor  a
incidência,  neste  caso  concreto,  da  responsabilidade
objetiva com os contornos da teoria do risco administrativo,
da qual decorre o dever de indenizar independentemente da
caracterização  de  culpa,  cabendo  ao  Estado  o  ônus  de
demonstrar  a  inocorrência  dos  pressupostos  previstos  no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou, ainda, a existência
de caso fortuito ou força maior ou culpa da vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NÃO  CONHECER  DA  REMESSA  E  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória manejada por  Ana
Paula  Ferreira  Oliveira,  na  qual  o  Juízo  de Direito  da  4ª  Vara  da Fazenda
Pública  da  Capital julgou  procedente  a  pretensão  inicial  para  condenar  o
promovido ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente
às despesas demonstradas pela autora a título de honorários advocatícios (R$
450,00) e multa oriunda do CTB (R$ 130,00); assim como o pagamento de
reparação moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos
de correção monetária e juros moratórios na forma devida.

Condenou,  ainda,  o  vencido  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Nas  razões  do  apelo,  o  recorrente  alega  ser  inaplicável  a
responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF aos atos jurisdicionais,
revelando  se  revestirem  de  atos  representativos  da  soberania  estatal,  em
verdadeira  distinção  aos  atos  puramente  administrativos,  suscetíveis  da
responsabilização objetiva.

Em seguida, aduz que o caso dos autos não revela a ocorrência
de  dano  à  promovente,  uma  vez  que  a  decisão  judicial  que  determinou  o
bloqueio do veículo foi rapidamente sanada, não se verificando em 5 (cinco)
meses  a  existência  de  dano  moral  indenizável,  mas,  na  verdade,  o  mero
aborrecimento.

1 Art. 5º- […]
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença;
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Por fim, destaca que não pode haver a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento dos honorários advocatícios contratados pela autora,
uma  vez  que  tal  despesa  decorreu  de  livre  decisão  da  promovente,  tendo
dispensado a utilização da Defensoria Pública.

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa deixou escoar  o  prazo
assinalado sem apresentar as contrarrazões ao recurso, conforme certidão à fl.
118-v.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do Apelo e da Remessa Necessária (fls. 125/131).

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inicialmente,  malgrado  tenha  o  magistrado  determinado  a
remessa dos autos à instância superior para a análise da Remessa Necessária,
destaco  a  inaplicabilidade  do  instituto  às  sentenças  condenatórias  de  valor
certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados,
em  consonância  com  o  inciso  II,  do  §3º,  do  art.  496,  do  CPC/15,  senão
vejamos:

Art.  496.   Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público;
II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
embargos à execução fiscal.
[...]
§  3o  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  quando  a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido inferior a:
[...]
II  -  500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados,  o
Distrito Federal,  as respectivas autarquias e fundações de
direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;

No caso dos autos, o magistrado condenou o Estado da Paraíba
ao  pagamento  da  indenização  por  danos  materiais  correspondente  às
despesas demonstradas pela autora a título de honorários advocatícios (R$
450,00) e multa oriunda do CTB (R$ 130,00); assim como o pagamento de
reparação moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos
de correção monetária e juros moratórios na forma devida.

Sem maiores  delongas,  verifica-se  que a  condenação de valor
certo e líquido  está em patamar bem inferior ao disposto no artigo supracitado,
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não se considerando a análise da Remessa Necessária  como condição de
eficácia da sentença proferida.

Dessa forma, não conheço da Remessa Necessária.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA PARAÍBA.

O  thema decidendum consiste  em  averiguar se  o  bloqueio  do
veículo da promovente junto ao DETRAN/RN, em virtude da errônea indicação
da placa do automóvel pelo judiciário nos autos de Execução Fiscal envolvendo
partes diversas, causou-lhe danos morais e materiais e, consequentemente, a
obrigação de indenizar.

Há nos autos prova de que  o Estado da Paraíba propôs ação
executória  em  face  de  Reginaldo  Pereira  da  Costa  (processo
nº033.2006.003.642-4), com base em débito imputado por parte do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba no julgamento do Acórdão APL-TC 607/2003,
pretendendo  a  condenação  do  executado  ao  pagamento  do  valor  de  R$
1.785,86 (hum mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
(fls.26/29).

Consta  também o  pedido  da  Fazenda  Pública  em penhorar  o
veículo  Santana,  de  cor  verde,  com  placa  MNQ  4629-PB (fl.43),  tendo  o
magistrado determinando o bloqueio do veículo de placa MNQ 4929-PB (fl. 44),
culminando na restrição ao automóvel da autora, terceira estranha ao processo
de execução forçada.

Demonstrado, ainda, que o próprio Estado da Paraíba, por meio
de sua Procuradoria, requereu o desbloqueio do veículo de terceira estranha
aos  autos,  revelando  o  erro  cometido  pelo  judiciário  no  momento  da
individualização da placa do automóvel à fl. 73 dos autos.

A autora consignou por meio de documentos acostados à inicial
(fls.21/24),  a frustração da tentativa de transferência do automóvel VW/GOL
1.6,  ano 1999/2000,  em virtude da venda efetuada ao Sr.  Joaquim Soares
Filho, em 14 de dezembro de 2009, tendo em vista o bloqueio judicial efetuado.

Nesse  prisma,  o  magistrado  acolheu  a  pretensão  inicial  e
condenou o Estado da Paraíba ao pagamento  da indenização pelos danos
materiais comprovados (multa oriunda do CTB e despesas com advogados) e
morais pelo indevido bloqueio.

Na espécie, o apelante asseverou, em suma, a irresponsabilidade
estatal  decorrente  da  atuação  jurisdicional,  bem como  inexistir  dano  a  ser
indenizado, tendo em vista a rápida solução do imbróglio, com o desbloqueio
do veículo após 5 (cinco) meses. Por fim, afirmou, ainda, que a contratação de
advogados  particulares  deve  ser  suportada  exclusivamente  pela  autora,
destacando que poderia ter acionado a Defensoria Pública para o patrocínio da
causa.
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Não assiste razão ao apelante.

Destaco que vigora no nosso ordenamento jurídico, em princípio,
a regra da irresponsabilidade estatal decorrentes de atos jurisdicionais típicos,
em que há o exercício específico da função do magistrado, explicitados nos
despachos, decisões interlocutórias e sentenças.

A razão da proteção diferenciada prevista pelo Estado para tais
atos está intimamente ligada a sua soberania,  em evidente guarida a função
típica de um dos poderes da república, legitimando a atuação independente
dos magistrados na atribuição constitucional a eles determinada, permitindo a
tomada das decisões com base em seu livre convencimento motivado.

Frise-se, igualmente, que a sistemática processual-constitucional
também assegura àqueles que sejam prejudicados por  decisões judiciais,  a
utilização dos mecanismos recursais,  bem como outros intentos tendentes a
combater o ato judicial  que lhes seja desfavorável, em conformidade com o
princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, a evolução doutrinária e, principalmente, jurisprudencial,
plasmada em decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal, vem mitigando
a tese da irresponsabilidade estatal por atos jurisdicionais, sejam nos casos de
decisões errôneas ou por  falta  do serviço da administração da justiça,  com
base na garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXXV, da CF2.

Nesse sentido, colaciono como precedente o RE 505.393/PE, sob
a  relatoria  do  Eminente  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  assim  como  a
jurisprudência consolidada da Suprema Corte tratando a matéria:

EMENTA: Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do
Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes
de  condenação  desconstituída  em  revisão  criminal  e  de
prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630. 1.
O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela
presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da
Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com
a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese
de  exoneração,  quando  para  a  condenação  tivesse
contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não veio
para  aditar  pressupostos  subjetivos  à  regra  geral  da
responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme
o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento
consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil
do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles
casos,  a  indenização  é  uma  garantia  individual  e,
manifestamente,  não  a  submete  à  exigência  de  dolo  ou
culpa do magistrado. 3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é
uma  garantia,  um  mínimo,  que  nem  impede  a  lei,  nem

2 Art. 5º- […]
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado 
na sentença;
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impede eventuais  construções doutrinárias  que  venham a
reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que
não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta
objetiva  do  serviço  público  da  Justiça.
(RE  505393,  Relator(a):  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE,
Primeira Turma, julgado em 26/06/2007,  DJe-117 DIVULG
04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00025
EMENT VOL-02292-04  PP-00717  LEXSTF  v.  29,  n.  346,
2007, p. 296-310 RT v. 97, n. 868, 2008, p. 161-168 RDDP
n. 57, 2007, p. 112-119) 

EMENTA  DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB
A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO  ESTADO  (ART.  37,  §  6º,  DA  MAGNA  CARTA).
INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO
ACÓRDÃO  REGIONAL.  AGRAVO  MANEJADO  CONTRA
DECISÃO  UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/1973.  1.  A análise da ocorrência de eventual  afronta
aos  preceitos  constitucionais  invocados  no  apelo  extremo
demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na
origem,  inviável  em  sede  recursal  extraordinária  (Súmula
279/STF).  2.  A  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos
previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e
prisão  além  do  tempo  fixado  na  sentença  –,  e  daqueles
expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva
do  Estado  não  se  aplica  aos  atos  jurisdicionais.
Precedentes. [...]
(RE 765139 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de
prova  testemunhal.  Ausência  de  repercussão  geral.
Responsabilidade  civil  do  Estado.  Prisão  cautelar
determinada  no  curso  de  regular  inquérito  policial.  Não
indiciamento  do  investigado.  Danos  morais.  Dever  de
indenizar.  Descabimento.  Fatos  e  provas.  Reexame.
Impossibilidade.  Precedentes.  [...]3.  A  jurisprudência  do
Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no  sentido  de  que,
salvo  nas hipóteses de erro  judiciário,  de  prisão além do
tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV,
da Constituição Federal  -,  bem como nos casos previstos
em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não
se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma
regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
4. Agravo regimental não provido.
(ARE  939966  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,
Segunda  Turma,  julgado  em  15/03/2016,  ACÓRDÃO
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ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-
2016)

Dessa forma, verificada a garantia constitucional estabelecida no
inciso LXXXV, do art. 5º CF, resta plenamente possível a responsabilização do
Estado em virtude de erro do judiciário.

No caso concreto, verifica-se que o bloqueio do veículo da autora,
muito  embora  tenha  sido  determinado pelo  julgador  no  curso  regular  do
processo, revela  a ausência de vontade consciente do magistrado em violar
direito de terceiro ausente no processo, já que o ocorrido se deu em virtude de
erro material na inclusão da placa do automóvel.

Nesse cenário, como bem delineado pelo magistrado na sentença
ora combatida, a pretensão autoral não afronta o livre exercício da atividade
jurisdicional, mas apenas busca responsabilizar o estado pela prática de mero
erro material, admitindo-se a aplicação do regramento exposto no art. 37, §6º
da CF.

Em  termos  de  responsabilidade  civil,  o  ordenamento  jurídico
adotou,  como regra, a teoria subjetiva ou da culpa. Excepcionalmente e em
casos expressamente previstos em lei, adotou-se a teoria objetiva ou do risco,
sendo três os requisitos fundamentais para configurar-se o dever de ressarcir
neste  último  caso:  a  conduta  antijurídica  do  agente  potencialmente  lesiva
(eventus damni), o nexo causal e uma lesão efetiva (dano).

Sobre a responsabilidade civil  do Estado, dispõe a Constituição
Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte:[...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a
terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim,  é  de  rigor  a  incidência,  neste  caso  concreto, da
responsabilidade objetiva com os contornos da teoria do risco administrativo,
da qual decorre o dever de indenizar independentemente da caracterização de
culpa  dos  agentes  estatais,  cabendo  ao  Estado  o  ônus  de  demonstrar  a
inocorrência  dos  pressupostos  previstos  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição
Federal, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior  ou culpa da
vítima.

A respeito, esclarece Alexandre de Moraes:
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A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de
direito  público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus
agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público  e  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado
prestadoras  de  serviço  público  baseia-se  no  risco
administrativo, sendo objetiva. 

Assim,  conforme  destacado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  'essa concepção teórica,  que  informa o  princípio
constitucional  da  responsabilidade  civil  objetiva  do  Poder
Público,  faz  emergir,  da  mera  ocorrência  de  ato  lesivo
causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo
dano pessoal  e/ou patrimonial  sofrido,  independentemente
de  caracterização  de  culpa  dos  agentes  estatais  ou  de
demonstração de falta do serviço público'.3 

No  caso  dos  autos,  restou  comprovado  o  erro  cometido  pela
máquina judiciária em determinar o bloqueio do veículo da autora perante o
DETRAN/RN,  ainda  que  esta  não  integrasse  a  lide,  acarretando  na
impossibilidade  de  transferência  do  automóvel  após  a  alienação,  incidindo,
inclusive, a multa decorrente do art. 233 do CTB.

Desta  forma,  resta  evidente,  na  espécie,  a  presença  dos  três
elementos essenciais da responsabilidade civil estatal (dano, nexo causal e ato
ilícito), ensejadores do dever de indenizar. 

Por isso, reconhecer o dever de indenizar a quem não deu causa
a tal situação revela-se como medida adequada. Ressalte-se ser inconteste o
abalo sofrido pela promovente/apelada ao ser  surpreendida com o indevido
bloqueio  de  seu  veículo  em decorrência  de  processo  de  outra  unidade  da
federação.

Saliente-se  que,  ao  contrário  da  tese  aventada  pelo
Estado/apelante, o lapso de pouco mais de 5 (cinco) meses é mais do que
suficiente para gerar danos na esfera patrimonial e extrapatrimonial na autora,
que se viu impossibilitada de alienar o veículo regularmente, bem como teve
que  constituir  advogado  para  pesquisar  em  outro  estado  a  origem  da
determinação do bloqueio, envidando, ainda, esforços junto à Procuradoria do
Estado da Paraíba a fim de solucionar o impasse.

No  caso,  resta  suficientemente  provado  o  efetivo  prejuízo
patrimonial  sofrido,  consubstanciado  na  busca  de  profissional  com  aptidão
técnica para encontrar a origem e buscar meios para solucionar o problema, ao
custo  de  R$  450,00  (quatrocentos  e  cinquenta  reais),  conforme  recibo
encartado à fl.  24,  além do pagamento da multa  do art.  233 do CTB, pelo

3 Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 233.
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registro  extemporâneo  do  veículo  pelo  comprador,  no  valor  de  R$  130,00
(cento e trinta reais), conforme comprovante à fl. 23. 

De igual forma, resta comprovado o abalo psicológico suficiente
para corroborar a existência do dano extrapatrimonial e consequente obrigação
de indenizar.

Em  situações  similares,  assim  vem  se  pronunciando  a
jurisprudência pátria:

Ementa:  RECURSO  INOMINADO.  RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  INSCRIÇÃO  DE  GRAVAME  DE
INALIENABILIDADE  E  DE  PENHORA NO  PRONTUÁRIO
DE VEÍCULO (RENAJUD)  EM PROCESSO DO QUAL O
AUTOR FORA EXCLUÍDO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
ERRO  JUDICIÁRIO  CARACTERIZADO.  INDENIZAÇÃO
PELO DANO MORAL DECORRENTE MAJORADA. Em se
tratando  de  responsabilidade  civil  do  Estado  por  danos
decorrentes de atos judiciais, a regra geral do § 6º do artigo
37 da CF encontra temperamento no inciso LXXV do artigo
5°  da  CF.  De  efeito,  na  hipótese  de  dano  decorrente  de
atividade judiciária, assim entendida enquanto ato praticado
por membro do Poder Judiciário no exercício de atividade
administrativa, a responsabilidade civil  do Estado encontra
lastro  no § 6º  do art.  37  da CF;  já  na hipótese de dano
decorrente  de  atividade  jurisdicional,  assim  entendida
enquanto  ato  de  prestação  da  tutela  jurisdicional,  a
responsabilidade civil  do Estado se dá na forma do inciso
LXXV do artigo 5° da CF. No caso em foco, mesmo depois
de o ora autor, no âmbito do processo 027/1.05.0012898-0
(fl. 17), em nível de apelação (fls. 34-50), ter sido excluído
da  lide  por  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  o  Juízo
processante  -  quando  instado,  pelo  credor,  em  nível  de
cumprimento de sentença, a inscrever gravame (fl. 95) nos
prontuários de determinados veículos do devedor (fls. 59-61)
- deferiu (fl. 96) e inscreveu, sem que houvesse pedido para
tanto,  gravame  de  inalienabilidade  (transferência)  e  de
penhora no prontuário de veículo de propriedade daquele (fl.
100),  ou  seja,  de  quem  não  mais  integrava  a  relação
processual.  Relevante  destacar  que  o  credor,  em petição
com tarja de "urgente", noticiou o equivoco (fl. 103) ao Juízo
processante,  ao  requer  nova  diligência  para  inscrição  de
gravame nos prontuários de veículos do devedor; contudo,
não houve retratação da decisão interlocutória equivocada.
Caracterizado,  pois,  está,  na  espécie,  o  erro  judiciário,
consubstanciado no ato jurisdicional equivocado e gravoso
ao autor, que, não obstante excluído da relação processual,
se viu com parte do patrimônio indisponível para alienação,
por  mais  de  um  ano,  até  que,  no  âmbito  da  presente
demanda,  em nível  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,
restou  comandado  o  levantamento  do  indevido  grave  (fl.
163), o que não inibiu o natural constrangimento advindo de
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frustrada  venda  que  encetara  do  veículo  (fl.  160),
oportunidade em que vieram a lume os fatos. Essa situação
produz,  por  certo,  em qualquer  pessoa que tenha natural
sensibilidade,  reação  psíquica  de  amargura,  vergonha  e
ansiedade,  que  lhe  acarreta  sofrimento  e  lhe  afeta  a
dignidade,  a  revelar  dano  moral,  o  qual  prescinde  de
demonstração.  No  que  tange  ao  quantum  indenizatório,
considerando as circunstâncias do caso em tela, o montante
de  R$  3.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  mostra-se
suficiente. Na definição dessa quantia, que se baliza pelos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atenta-se
para o caráter moral, qual seja: punitivo para o causador do
dano  (a  condenação  constitui  reprimenda  tendente  a
dissuadir  a  prática  de  novos  atos  danosos  da  mesma
natureza) e ressarcitório para a vítima (a pecúnia recebida
visa  a  proporcionar  prazeres  em  contrapartida  ao  mal
sofrido).  APELO  DO  RÉU  DESPROVIDO  E  DO  AUTOR
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004360186, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas
Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 31/10/2013)

Ressalto  que  o  magistrado  arbitrou  a  quantia  de  R$  5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a qual, em virtude da
ausência  de  irresignação  do  Estado  da  Paraíba  quanto  ao  montante,  bem
como pelo não conhecimento da Remessa Necessária, permanece inalterada.

Feitas  tais  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA e  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,  em harmonia com o
Parecer Ministerial.

Com base no §11º do art. 85, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios fixados na sentença, fixando-os em 18% (dezoito por cento) sobre
o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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