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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº. 0002794-87.2008.815.0141

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Ricardo
Sérgio Freire de Lucena.

Apelado: Maria Estela Pereira da Silva e Outros – Adv.: Antônio Carneiro de
Sousa (OAB/PB nº 9.624), Dulcenor Ferreira Pinto Júnior (OAB/PB 8.305).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.  ESTADO.  INDIVÍDUO  PRESO  EM
DECORRÊNCIA DE ERRO DO CARTÓRIO JUDICIAL
NA  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO  DE  PRISÃO.
PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.  QUESTÃO  QUE  SE  CONFUNDE  COM  O
PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE CONJUNTA.
MÉRITO. PRIVAÇÃO DO DIREITO A LIBERDADE DE
LOCOMAÇÃO.  NEGLIGÊNCIA  DE  SERVIDORES
PÚBLICOS  DE  CARTÓRIO  JUDICIAL.  APLICAÇÃO
DA  TEORIA  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37 , § 6º , DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL . DANO E NEXO CAUSAL
ENTRE ESTE E A AÇÃO DO ESTADO DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
CONSTATADA.  DEVER  DE  INDENIZAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível   interposta pelo  Estado  da
Paraíba hostilizando a sentença de fls. 106/109, proveniente da 1ª Vara Mista
da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,  proferida  nos  autos  da  Ação  de
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Indenização por Danos Morais ajuizada por Francisco de Assis da Silva, este
falecido no curso da ação e substituído por seus herdeiros, Maria Estela Pereira
da Silva (esposa), Eduarda Kelly Pereira da Silva (filha) e Eduardo Pereira da
Silva (filho).

O  Magistrado  singular  julgou  procedente  o  pedido
condenando  o  Estado  da  Paraíba  a  pagar  aos  herdeiros  do  autor  o  valor
correspondente  a  trinta  salários  mínimos,  monetariamente  corrigido  e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir  da citação. Condenou,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o
valor da condenação.  

Irresignado, o Estado da Paraíba, através de seu Procurador,
apelou e em suas razões recursais (fls. 115/121) sustenta, preliminarmente a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que há vedação legal à busca
de  responsabilização  do  Estado  por  ato  judicial.  No  mérito,  alega  que  os
agentes do estado agiram em estrito cumprimento do seu dever legal, não
havendo qualquer ilicitude no ato praticado. Por fim, requer o provimento do
recurso  para  a  reforma  da  sentença  no  sentido  de  que  sejam  julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Devidamente  intimados,  os  apelados  apresentaram
contrarrazões (fls. 124/132).

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  evidenciando  que  não  há  interesse  público  que  recomende  a  sua
intervenção. (fls. 139/145).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente é importante frisar que a legislação pertinente
ao caso são os ditames previstos no CPC de 1973, tanto no que concerne à
legislação bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do
que já foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-
se:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos  a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”.
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No  caso,  a  sentença  foi  publicada  em  14/07/2014,  na
vigência do CPC de 1973, conforme certidão de fl. 109-v.

O  recorrente  sustentado  a  preliminar  de  impossibilidade
jurídica  do  pedido,  por  entender  que  há  vedação  legal  à  busca  de
responsabilização  do  Estado  por  ato  judicial, registro  que  a  questão  se
confunde  com o  plano  de  fundo  da  ação,  razão  pela  qual  será  apreciada
conjuntamente com o mérito.

Inicialmente,  observo  que  o  autor  da  ação  faleceu  em
25.12.2010, no curso do processo, e os seus sucessores se habilitaram no
feito, são eles: Maria Estela Pereira da Silva (esposa), Eduarda Kelly Pereira da
Silva (filha) e Eduardo Pereira da Silva (filho). (fls. 71/83).

O cerne da questão é a possibilidade de responsabilidade
civil  do  estado  por  erro  de  servidores  de  cartório  judicial  que  expediram
mandado  de  prisão  de  maneira  equivocada,  que  ocasionou  a  prisão
injustificada do autor da ação.

Consta dos autos que Francisco de Assis da Silva foi detido
por policiais rodoviários federais no Município de Seabra - BA e recolhido à
ordem e disposição da justiça na Delegacia  Circunscricional daquele município,
ficando o mesmo privado de sua liberdade. (fls. 43/54).

O equívoco se deu em virtude de expedição de ordem de
prisão indevida,  pois,  o  Sr.  Francisco de Assis  da Silva,  se encontrava  em
liberdade condicional, em razão de já ter cumprido integralmente a reprimenda
que lhe foi imposta em processo criminal que tramitou na Comarca de Catolé
do Rocha/PB. 

Nesse  aspecto,  cumpre  destacar  a  inexistência  de
controvérsia sobre a ocorrência de erro por parte do cartório judicial, uma vez
que o autor  cumpriu integralmente a pena e, por um lapso negligente dos
servidores do judiciário local, lhe foi expedido novo mandado de prisão.

A  Constituição  Federal  consagra  em seu  art.  37,  §  6º  a
responsabilidade  civil  objetiva  do  Estado,  ou  seja,  é  desnecessária  a
investigação da existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou
omissão, por parte do agente público, para se configurar o dever de indenizar,
vejamos:
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Art.  37°  da  CF. A  administração  pública  direta  e
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos  princípios  de  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.

De igual modo, o Código Civil, em seu art. 43 dispõe que:
“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por
atos  dos  seus  agentes  que  nessa  qualidade  causem  danos  a  terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por
parte destes, culpa ou dolo”.

O ora  apelante alega a ausência de ilicitude por parte dos
agentes  estatais  pois  agiram  em  estrito  cumprimento  do  dever  legal,
exercendo um poder-dever que é atuar na prestação de segurança pública.

Contudo, o Estado, que é representado por seus agentes,
no  desempenho  de  suas  funções,  tem  o  dever  de  agir,  com  margem  de
segurança,  de  modo  a  não  ofender  os  direitos  subjetivos  outorgados  aos
cidadãos. Pois, caso isso ocorra, impõe-se a ele o dever de indenizar.

Para estudo da responsabilidade civil do Estado-juiz, impede
distinguir função jurisdicional da função judiciária, para análise do caso dos
autos,  nos  interessa  esta  última,  como  gênero,  por  ser  mais  ampla,  que
engloba também hipóteses distintas das atividades decisórias: na expressão
“atividade” ou “função judiciária” enquadram-se todos os atos praticados pelo
Estado-Juiz  e  seus  auxiliares,  de  natureza  não  necessariamente  decisória,
destinados à perfeita consecução da prestação jurisdicional1.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho2, abordando o
tema da responsabilidade civil do Estado, faz a distinção da natureza dos atos
oriundos do Poder Judiciário, nos seguintes termos:

As expressões atos judiciais e atos judiciários suscitam
algumas dúvidas  quanto  a  seu sentido.  Como regra,
tem-se  empregado  a  primeira  expressão  como

1 CAHALI, Yussef Said.  Responsabilidade Civil do Estado. 5. ed. rev., atual.  e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014.

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Atlas, 2017.
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indicando  os  atos  jurisdicionais do  juiz  (aqueles
relativos ao exercício específico da função do juiz). Atos
judiciários é  expressão  que  tem  sido  normalmente
reservada aos atos administrativos de apoio praticados
no Judiciário.
(...)
Como  todo  Poder  do  Estado,  o  Judiciário  produz
inúmeros  atos  de  administração  além  daqueles  que
correspondem efetivamente à sua função típica. São,
portanto,  atos  administrativos,  diversos  dos  atos
jurisdicionais,  estes  peculiares  ao  exercício  de  sua
função.
No  que  concerne  aos  atos  administrativos  (ou
atos  judiciários), incide  normalmente  sobre  eles  a
responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que, é
lógico, presentes os pressupostos de sua configuração.
Enquadram-se aqui os atos de todos os órgãos de
apoio  administrativo  e  judicial  do  Poder
Judiciário,  bem  como  os  praticados  por
motoristas,  agentes  de  limpeza  e  conservação,
escrivães, oficiais cartorários, tabeliães e, enfim,
de  todos  aqueles  que  se  caracterizam  como
agentes do Estado.
Os  atos  jurisdicionais,  já  antecipamos,  são  aqueles
praticados pelos magistrados no exercício da respectiva
função.  São,  afinal,  os  atos  processuais
caracterizadores  da  função  jurisdicional,  como  os
despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças.

Os  atos  não  jurisdicionais  praticados  pelo  Juiz  e  pelos
demais órgãos de apoio do Poder Judiciário, não há o que se discutir: sobre
eles  incide  normalmente  a  responsabilidade  extracontratual  objetiva  da
Administração, na modalidade risco administrativo (CF, art. 36, §7º), porque
se  trata  de  meros  atos  administrativos  praticados  pelo  Poder  Judiciário.
Enquadram-se nessa categoria de atos todos aqueles que dizem respeito à
atividade  de  apoio  administrativo  do  Poder  Judiciário,  quer  tenham  sido
praticados  pelo  Juiz  ou  por  outros  agentes  daquele  Poder  (escrivães,
motoristas, oficiais de Justiça etc)3.

No mesmo sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri Filho4,
de que nos danos causados pela atividade administrativa realizada pelo Poder
Judiciário, a responsabilidade civil deve ser analisada pelo prisma objetivo.

 
No  que  respeita  aos  danos  causados  pela  atividade
judiciária, aqui compreendidos os casos de denegação

3 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente.  Direito Administrativo Descomplicado. 21. ed. ver. e
atual. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2013.

4 CAVALIERI FILHO. Sérgio.  Programa de Responsabilidade Civil.  9ª edição.  Editora Atlas: São
Paulo, 2010. pag. 278.
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de  justiça  pelo  juiz,  negligência  no  exercício  da
atividade,  falta  no  serviço  judiciário,  desídia  dos
serventuários, mazelas do aparelho policial, é cabível a
responsabilidade do Estado amplamente com base no
art.  37,  §  6º,  da  Constituição  ou  na  culpa  anônima
(falta do serviço), pois trata-se, agora sim, de atividade
administrativa realizada pelo Poder Judiciário.(…)
Ora,  já  ficou  assentado  que  o  arcabouço  da
responsabilidade  estatal  está  estruturado  sobre  o
princípio da organização e do funcionamento do serviço
público.  E,  sendo  a  prestação  da  justiça  um serviço
público essencial, tal como outros prestados pelo Poder
Executivo,  não  há  como  e  nem  por  que  escusar  o
Estado  de  responder  pelos  danos  decorrentes  da
negligência  judiciária,  ou  do  mau  funcionamento  da
Justiça, sem que isto moleste a soberania do Judiciária
ou afronte o princípio da autoridade da coisa julgada.

No caso dos autos, restou incontroverso que os servidores
do  cartório  judicial  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB  agiram  de  modo
negligente, ao expedirem mandado de prisão equivocadamente, resultado da
falha  do  serviço  público,  que  redundou  na  privação  de  um  dos  mais
consagrados direito do ser humano, que é a liberdade, mantendo presa uma
pessoa ilegalmente.

A Constituição Federal em seu art. 5°, LXXV, dispõe que “o
Estado indenizará o    condenado por erro judiciário,  assim como o que ficar
preso além do tempo fixado na sentença”.

A  responsabilidade  objetiva  do  Estado,  que  não  discute
nenhum elemento subjetivo para a sua formação, ela se baseia em elementos
objetivos, basicamente a conduta do agente, o dano causado ao particular e o
nexo  de  causalidade,  somente  restando afastada  tal  responsabilidade se  o
evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou ainda decorrer de
culpa exclusiva da vítima, situações estas não demonstradas nos autos.

A falta de cautela dos agentes do estado é percebida no
momento em que é inserido o nome do Sr. Francisco de Assis da Silva, já em
liberdade condicional, em novo mandado de prisão, não havendo justificativa
para  tanto,  ficando  comprovado  o  comportamento  negligente  do  agente
estatal,  o  nexo  causal  e  o  resultado  danoso,  consubstanciados  na  prisão
errônea, sem as diligências necessárias à correta identificação do destinatário
daquele mandado, portanto, afigura-se perfeitamente caracterizado o dever de
indenizar.
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Nesse  sentido,  é  o  posicionamento  que  a  jurisprudência
pátria vem assumindo diante da matéria em exame, conforme se depreende
dos seguintes julgados:

INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –  AUTOR
PRESO INDEVIDAMENTE – EXPEDIÇÃO DE ORDEM
DE  PRISÃO  –  FALHA  DA  ADMINISTRAÇÃO  –
DANOS  MORAIS  CARACTERIZADOS  –
INDENIZAÇÃO DEVIDA. A reparação por dano moral
não propicia expressar valor desproporcional, mas sim
importe,  embora  módico,  que  tenha  finalidade  de
marcar  a  falha  administrativa  e  o  encargo  que  deu
causa. Recurso negado.
(TJ-SP  -  APL:  00008683320118260441  SP  0000868-
33.2011.8.26.0441,  Relator:  Danilo  Panizza,  Data  de
Julgamento: 01/06/2015, 4ª Câmara Extraordinária de
Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL.  ESTADO.  PROCESSO
DE EXECUÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE PRISÃO.
ERRO DO CARTÓRIO JUDICIAL. A responsabilidade
do Estado está disposta na regra do art. 37, § 6º, da
CF.  Na  espécie,  houve  erro  do  cartório  judicial  no
trâmite  do  processo  de  execução  criminal.  A  falha
originou  a  prisão  injustificada  do  réu.  A  violação  do
direito da personalidade motiva a reparação do dano
moral.  O  dano  moral  deve  ser  estabelecido  com
razoabilidade,  de  modo  a  servir  de  lenitivo  ao
sofrimento  da  vítima.  Os  honorários  advocatícios
devem observar o art. 20, § 4º, do CPC. Apelação não
provida.  (Apelação  Cível  Nº  70054009642,  Décima
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/06/2013)
(TJ-RS - AC: 70054009642 RS, Relator: Marcelo Cezar
Muller,  Data  de  Julgamento:  27/06/2013,  Décima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 29/07/2013)

Assim sendo, o autor da ação de indenização teve privada a
sua liberdade de locomoção injustamente, não restando dúvidas de que houve
erro de identificação do indivíduo contra o qual se expediu aquele mandado de
prisão, negligência esta que causou o encarceramento injusto, além de ofensa
a sua honra, imagem e afronta a direito fundamental  que é a vida livre e
digna, o que faz resultar a responsabilidade do Estado pelos danos causados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.  
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  com

jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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