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RESPONSABILIDADE  CIVIL  —  ACUSAÇÃO  DE  SERVIDOR
PÚBLICO  QUE  ACARRETOU  ABERTURA  DE  INQUÉRITO  E
DENÚNCIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO  — AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ — EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO  —  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR   —
DESPROVIMENTO.

—  Comunicação de fato  delituoso à autoridade policial  que ensejou  abertura de
inquérito policial, com posterior arquivamento. Exercício regular de direito. Ausência
de má-fé do apelado. Sentença  mantida por seus próprios  fundamentos.  Recurso não
provido.(TJ-SP - APL: 00100505820128260554 SP 0010050-58.2012.8.26.0554, Relator:
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 29/03/2016, 8ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2016)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 114/116 que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido, por entender
em síntese, que o promovido agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Na apelação (fls.119/126), o autor requereu o provimento do recurso para se
reformar a decisão objurgada, tendo em vista que não se pode considerar  que o promovido agiu no
cumprimento do seu estrito cumprimento do seu dever legal, já que ele agiu dolosamente e com má-
fé. Dessa forma, requereu a condenação do apelado pelos danos morais e materiais suportados pela
apelante na forma inicial.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões às fls.129/131.



A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.138/140, opinou pelo
prosseguimento  do  presente  recurso,  sem manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse
público que recomende sua intervenção.

É o Relatório. 

VOTO

A lide resume-se ao fato do autora/apelante assegurar que ocupava cargo
comissionado no Fórum da Comarca de Pocinhos/PB, ficando responsável pela xérox. Informou
que  o  promovido  atuava  como  Oficial  de  Justiça  do  órgão  jurisdicional  e,  em  razão
desentendimentos anteriores, teria formulado denúncia contra a autora, sustentando que ela estaria
se apropriando de dinheiro público no exercício do cargo. Asseverou também, que a denúncia lhe
causou danos morais e materiais, pois houve a instauração de um inquérito policial e propositura de
uma ação penal. Informou ainda, que foi exonerada do cargo que exercia, ficando desempregada, e
foi acometida de depressão, precisando se submeter a tratamento médico psiquiátrico.

Por sua vez o magistrado de primeiro grau  julgou improcedente o pedido,
por entender em síntese, que o promovido agiu no estrito cumprimento do dever legal.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para que se
viabilize  pedido  de  reparação,  é  necessário  que  o  dano  moral  seja  comprovado,  mediante
demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada,
e de má-fé. Na espécie, de acordo com os elementos dos autos, não está demonstrado o fato lesivo
alegado pela autora da presente ação indenizatória, na medida em que a atuação do apelado em
denunciar a recorrente tratou-se na verdade do estrito cumprimento do dever legal. Ademais, como
bem enfatizou o magistrado de primeiro grau, “(…) todos os diplomas normativos disciplinadores
dos  regimes  jurídicos  de  servidores  públicos  estabelecem  como  dever  desses  agentes  a
comunicação à autoridade superior das irregularidades de que tiverem ciência: Lei Complementar
nº 58/2003 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba e dá
outras  providências).  Art.106 – São deveres  do  servidor:  (…) VI  –  levar  ao conhecimento  da
autoridade superior as irregularidades praticadas contra a Administração de que tiver ciência; Lei
nº  8.112/1990  (dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  civis  da  União,  das
autarquias e das fundações públicas federais). Art.116. São deveres do servidor (…) VI – levar as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior
ou,  quando  houver  suspeita  de  envolvimento  desta,  ao  conhecimento  de  outra  autoridade
competente para apuração; (Redação dada pela Lei nº 12.527 de 2011).”

A persecução penal contra pessoa que, ao final, conclui-se inocente causa
transtornos de toda ordem em sua vida. No entanto, diante da ausência de previsão legal em nosso
ordenamento jurídico, eventuais danos decorrentes da atuação regular do poder de polícia estatal
não são passíveis de ressarcimento e, portanto, devem ser suportados pelo cidadão. 

É bem verdade que o inquérito foi desencadeado por denúncia feita na seara
administrativa pelo recorrido (fls.57/58). Entretanto, através do referido procedimento chegou-se a
conclusão de que a recorrente deveria ser exonerada e os autos encaminhados a Polícia Civil para as
devidas apurações. A Polícia Civil por sua vez, ao instaurar o inquérito, concluiu que havia fortes
indícios da participação efetiva da investigada no cometimento do crime encartado no art.312 do
CP. (57/64). O Ministério Público seguindo a mesma linha de racioncínio, entendeu que a recorrente
deveria ser denunciada nas penas do art. 312 do CP. (66/67).



Entretanto,  conforme  se  vislumbra  da  sentença  criminal  encartada  às
fls.15/18  a  recorrente  deixou de  ser  condenada  “por  ausência  de  prova da existência  do  fato
delituoso denunciado (...)”.

Desta feita, conforme bem enalteceu o magistrado de primeiro grau: 

“Em consequência, a absolvição do denunciado criminalmente não enseja a automática
responsabilização civil  de  todos  os  agentes  que  contribuíram com as investigações  ou
atuaram  no  processo  penal,  sobretudo  quando  a  inocência  é  firmada  com  base  na
insuficiência  de  provas,  por  força  do  princípio  do  in  dúbio  pro  reo  (presunção  de
inocência).”

a representação formulada pelo réu não foi leviana, pois continha indícios suficientes para
justificar o prosseguimento das investigações em face da autora, passando crivo de várias
autoridades: a magistrada Diretora do Fórum da Comarca de Pocinhos, o Delegado de
Polícia Civil e o Promotor de Justiça.”

Ademais, a simples comunicação de fato delituoso a autoridade policial, não
enseja indenização quando não demonstrada a má-fé do denunciante, configurando-se tal fato no
exercício regular de direito. A respeito do tema jurisprudência assim vem se manifestando:

Apelação.  Ação  de  indenização  por  danos  morais.  Sentença  de  improcedência.
Inconformismo do autor.  Descabimento.  Comunicação de fato delituoso à autoridade

policial  que  ensejou  abertura  de  inquérito  policial,  com  posterior  arquivamento.
Exercício regular de direito. Ausência de má-fé do apelado. Sentença mantida por seus

próprios  fundamentos.  Recurso  não  provido.(TJ-SP -  APL:  00100505820128260554 SP
0010050-58.2012.8.26.0554, Relator:  Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho,  Data de

Julgamento: 29/03/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DIREITO  CIVIL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  COMUNICAÇÃO  DE  FATO

DELITUOSO À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.  O representante  de

empresa de transporte coletivo que, constatando a ocorrência, em um determinado ônibus,
de freqüentes subtrações de parte dos valores das passagens, comunica tal fato à autoridade

policial e pede providências, indicando quem são os funcionários que trabalham naquele
ônibus, exerce direito que lhe é assegurado em lei (art. 5º, inc. II, do Código de Processo

Penal), não podendo, por isso, ser responsabilizado por eventuais prejuízos morais sofridos
pelos seus ex-funcionários, mesmo que sejam absolvidos na esfera criminal por ausência de

provas.PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR A DO
RECURSO PRINCIPAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso adesivo interposto

antes da interposição do principal não pode ser conhecido, pois, nos termos do art. 500 do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  adesivo  somente  pode ser  interposto quando já  o

houver sido o principal, no qual irá aderir.(TJ-PR - AC: 1438746 PR 0143874-6, Relator:
Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 01/03/2005, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:

6830)Muito embora saibamos que o tormentoso tema da responsabilidade
civil  ressoe  inúmeras  divergências,  o  deslinde  da  presente  hipótese  não
sugere amplas digressões. 



Prima facie, impende observar que o dano moral emerge da Carta Política
de 1988, alçado ao patamar de direito e garantia fundamental do indivíduo. Mais recentemente, o
atual Código Civil, em cumprimento às diretrizes constitucionais, assegurou o ressarcimento por
abalos emocionais e psíquicos a quem forem causados, consoante se verifica do artigo 1861. 

Neste diapasão, é possível registrar que o direito brasileiro tutela os valores
íntimos  da  personalidade,  possibilitando  mecanismos  adequados  de  defesa  contra  as  agressões
injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo de não lesar.

Ocorre que, quando se tem em tela a difícil missão de se verificar a violação
de um direito tão subjetivo, a postura que se espera do julgador envolve a delicada percepção da
efetiva ocorrência do dano, pois, não é qualquer sentimento incômodo ou constrangedor apto a fazer
surgir  na  esfera  jurídica  o  direito  à  indenização  de  cunho  moral.  Para  tanto,  impõe-se  a
demonstração  de  que  a  parte,  em  razão  da  conduta  do  recorrido,  experimentou  sentimentos
contundentes, seja de sofrimento, dor ou humilhação.

Certamente, os fatos que deram origem à postulação, não ultrapassaram os
limites  da  normalidade  e  do  dissabor  presentes  no  cotidiano.  Para  que  ensejasse  direito  a
indenização por dano moral, seria de relevante mister a prova inequívoca de que a apelada praticou
comportamento humilhante  ou ofensivo capaz de influenciar  negativamente  a  personalidade do
ofendido, o que na hipótese sub examine não se vislumbra.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença
em todos os seus termos.

Por força da regra do art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro em mais 5% a
verba honorária, ficando em 15% sobre o valor atribuído à causa, respeitados os ditames do art. 98,
§ 3º do mesmo estatuto.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Albuquerque Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada,
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

1 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.



                                
João Batista Barbosa

Juiz Convocado
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APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001209-51.2014.815.0541 — Comarca de Pocinhos

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 114/116 que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido, por entender
em síntese, que o promovido agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Na apelação (fls.119/126), o autor requereu o provimento do recurso para se
reformar a decisão objurgada, tendo em vista que não se pode considerar  que o promovido agiu no
cumprimento do seu estrito cumprimento do seu dever legal, já que ele agiu dolosamente e com má-
fé. Dessa forma, requereu a condenação do apelado pelos danos morais e materiais suportados pela
apelante na forma inicial.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões às fls.129/131.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.138/140, opinou pelo
prosseguimento  do  presente  recurso,  sem manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse
público que recomende sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 17 de março de 2018

  João Batisa Barbosa
Juiz Convocado/Relator


