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CONCLUSÃO
Aos 02 dias do mês de Junho de 2017, faço estes autos conclusos a Juíza de Direito Karina Miguel Sobral. Eu, 
_________ Ricardo Souza Ribeiro - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 0005287-85.2015.8.22.0015
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente: Angelo Fenali
Requerido: Estado de Rondônia

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

movida por Angelo Fenali em face do Estado de Rondônia.

Aduziu o requerente, em síntese, que era candidato à reeleição em 

2012 e, além de dano material, sofreu constrangimento moral ao ser submetido a 

investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público, pois esta resultou na 

cassação do seu mandato que estava em curso, e influenciou no resultado eleitoral. 

Alegou que ao prolatar a sentença, o juiz equiparou agente público (prefeito 

municipal – mandado eletivo 2009-2012) ao candidato ao pleito eleitoral (eleições de 

2012), determinando a cassação do diploma referente ao cargo que ocupava e 

decorria de eleição anterior, quando a penalidade deveria ter sido aplicada ao 

candidato. Ressaltou que a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Ao final postulou pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pela declaração do Estado como responsável civilmente pelos 

danos materiais e morais causados e protestou pela produção de todos os meios de 

provas em direito admitidos. Colacionou documentos às fls. 15/36.

Deferido, às fls. 37, os benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às 

fls. 45/55, alegando a inexistência de responsabilidade civil do Estado no caso em 

tela, haja vista ter o Ministério Público agido no estrito cumprimento do dever legal. 
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Contraditou o dano moral alegado. Defendeu, pelo princípio da eventualidade, que 

na hipótese de condenação, seja reconhecida a culpa concorrente, reduzindo-se o 

montante indenizatório. Ao final postulou pelo julgamento totalmente improcedente 

do pedido. Protestou provar o alegado por todos os meios de provas em direito 

admitidos. Juntou documentos às fls. 44/54.

A escrivania certificou, às fls. 57, que exauriu o prazo legal para que 

a parte autora se manifestasse em réplica. 

Em sede de especificação de provas o requerido pugnou pela oitiva 

da Promotora de Justiça Eleitoral Laila de Oliveira Cunha (fls. 60/61), requereu a 

juntada de CD-Room, postulando pela tramitação do feito em segredo de justiça, em 

razão do conteúdo dos documentos (fls. 62). 

A parte autora manifestou-se às fls. 69/70, requerendo o seu próprio 

depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas, pugnando expedição de carta 

precatória.

O feito foi saneado às fls. 71/73, deferida a produção da prova oral 

consistente na oitiva das testemunhas, sendo determinado que, com a juntada das 

precatórias cumpridas, as partes fossem intimadas para apresentarem suas 

alegações finais. 

Às fls. 82/88 foi juntada a precatória referente à oitiva da 

testemunha arrolada pelo requerido.

O Estado de Rondônia apresentou alegações finais (fls. 95). Foi 

certificado pelo cartório que o autor não se manifestou (fls. 99).

Às fls. 100/134 foi juntada a precatória referente à oitiva das 

testemunhas arroladas pelo requerente e os autos vieram conclusos para sentença.
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É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO 

Em primeiro lugar, cumpre registrar que em decisão saneadora (fls. 

72) este juízo determinou que, com juntada das cartas precatórias devidamente 

cumpridas, as partes deveriam ser intimadas para apresentarem alegações finais. 

Entretanto, antes que o ato fosse integralmente cumprido (retorno 

de todas as cartas precatórias), após a juntada da precatória referente à oitiva da 

promotora de Justiça Laila de Oliveira Cunha, as partes foram intimadas para se 

manifestar (fls. 89). Na ocasião, somente o Estado de Rondônia apresentou 

alegações finais (fls. 95), sendo certificado pela escrivania o exaurimento do prazo 

sem a manifestação do requerente (fls. 99).

Não obstante, embora a certidão de intimação tenha sido expedida 

em momento inoportuno, vislumbra-se que o ato não causou prejuízos às partes, 

uma vez que ambos participaram da audiência referente à precatória n. 7002521-

7.2016.822.0022 (fls. 100/134), destinada à oitiva das testemunhas arroladas pelo 

autor, como se denota das fls. 130 especificamente, estando cientes de seu ônus 

(apresentar memoriais), mas se mantiveram inertes. 

Ademais, outro fato que denota o conhecimento do andamento do 

feito pelo requerente e a sua expectativa pela sentença, é que acionou o CNJ 

informando que aguarda a prolação de sentença, e em nenhum momento, até a 

presente data, apresentou os referidos memoriais. 

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de prejuízo e 

considerando o lapso temporal transcorrido, não se mostra razoável a conversão do 

julgamento em diligência, única e exclusivamente para possibilitar às partes a 
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apresentação dos memoriais, inclusive porque nenhum “fato novo” foi ventilado.

Em segundo lugar, tendo em vista a pontuação feita no depoimento 

da promotora de Justiça Laila de Oliveira Cunha, acerca de eventual incompetência 

deste juízo, faz-se mister assinalar que, embora os fatos à época se refiram às 

autuações do Ministério Público e da Justiça nas respectivas funções eleitorais, 

conforme decisão do STJ [CC nº 104.883 / AL (2009/0070227-0)], “a competência é 

aferida de acordo com os elementos objetivos da demanda, não sendo admissível 

que a decisão leve em consideração os entes que poderiam ou deveriam participar 

da lide (...)”. A contrário sensu, ainda seguindo o entendimento esposado na referida 

decisão, se a União não figura como ré, como no caso vertente, não há falar em 

competência da Justiça Federal, ainda que a atuação dos servidores públicos 

tenham sido desempenhadas em função eleitoral. Além do mais, o autor não incluiu 

no polo passivo da demanda a União e o requerido nada suscitou acerca de 

eventual incompetência do juízo. Dessa forma, não se vislumbrando nenhuma 

incompetência, passa-se à análise do mérito em si.

DO MÉRITO

O ponto crucial da controvérsia reside em verificar se existe, no 

conjunto probatório produzido, prova que respalde a alegada prática de ato ilícito 

por parte dos agentes públicos envolvidos no processo n. 279-40.2012.6.22.0035 e 

se, das circunstâncias relacionadas, decorre o dever do Estado de Rondônia de 

indenizar o autor material e moralmente. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

A Constituição Federal estabelece, no art. 37, § 6º da Carta 

Constitucional, que o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes 

que causem dano a terceiro, garantindo, assim, que o prejuízo decorrente da 

atividade estatal seja reparado pelo Estado.
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Também nesse sentido, a Constituição Federal adotou a teoria do 

risco administrativo, fazendo surgir, em regra, a responsabilidade objetiva do 

Estado, segundo a qual deve ser verificado se o dano sofrido pela vítima foi 

consequência do funcionamento do serviço público, desde que presente a relação 

de causalidade entre a conduta e o dano causado pelo agente.

Tal teoria difere-se da chamada teoria do risco integral, através da 

qual o Estado seria responsável por qualquer dano causado ao indivíduo, 

independentemente de ser a culpa exclusiva da vítima, hipótese de caso fortuito ou 

força maior.

Diz Cretella Júnior que, havendo dano e nexo causal, o Estado será 

responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo e 

a pessoa jurídica pública, fonte da descompensação ocorrida (O Estado e a 

obrigação de indenizar, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1980, p. 105).

Segundo Caio Mário da Silva, “o princípio da igualdade do ônus e 

dos encargos exige a reparação. Não deve um cidadão sofrer as consequências do 

dano. Se o funcionamento de serviço público, independentemente da verificação de 

sua qualidade, teve como consequência causar dano ao indivíduo, a forma 

democrática de distribuir por todos a respectiva consequência conduz a imposição à 

pessoa jurídica do dever de reparar o prejuízo e, pois, em face de um dano, é 

necessário e suficiente que se demonstre o nexo de causalidade entre o ato 

administrativo e o prejuízo causado” (Instituições de direito civil, Forense, Rio, 1.961, 

vol. I, p. 466, n.º 116).

Sintetizando, em regra, para que seja reconhecida a 

responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º da CF/88 exige-se comprovação 

concomitante dos seguintes requisitos: a) conduta administrativa; b) dano; c) nexo 

de causalidade entre o dano e a conduta, aliado à ausência de excludente de 
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responsabilidade.

Resta analisar se no presente caso aplica-se ou não a teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, se a obrigação de indenizar incumbe a 

quem, em razão de um procedimento lícito ou ilícito, não amparado por nenhuma 

excludente, tenha produzido uma lesão na esfera juridicamente protegida de 

outrem. De toda forma é certo que não é caso de responsabilidade subjetiva.

No caso concreto, aduz o requerente que o pedido deve ser julgado 

procedente, uma vez que a “Ação de Investigação Eleitoral, ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Rondônia influenciou demasiadamente no resultado das 

eleições, ante a propagação da possibilidade de cassação do mandado, caso eleito” 

(sic – fls. 04) e, além disso, houve decisão judicial do então juiz eleitoral da época, 

que entendeu pela cassação do mandado eletivo em curso (2009-2012), totalmente 

em afronta à disposição legal (fls.05), o que configurou “gritante e inaceitável erro, o 

qual constitui ato ilícito” (fls. 06), que merece ser reparado.

Consequentemente, é mister analisar se a teoria se aplica ao caso 

concreto, se estão presentes todos os requisitos da responsabilidade em tela na 

hipótese de aplicação, ou se há excludente de responsabilidade.

DA CONDUTA

Para se concluir pelo dever ou não de indenizar é preciso analisar a 

existência a conduta do agente.

Em primeiro lugar, é necessário fazer a distinção entre atos judiciais 

e atos judiciários. Aqueles significam os atos praticados pelo juiz no processo, no 

ofício, a fim de prestar a jurisdição. Estes se referem aos atos administrativos 

praticados pelo magistrado fora de sua atividade-fim, como por exemplo os atos de 

gestão de um juiz diretor de uma seção judiciária.
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Segundo a doutrina, estes últimos estão sob o crivo da 

responsabilidade objetiva do Estado, mas àqueles, além de não se aplicar a teoria 

objetiva da responsabilidade estatal (art. 37, § 6º, da CF), sequer tem vez a teoria 

subjetiva da responsabilidade, havendo, de fato, uma exclusão da responsabilidade 

do ente público, por atos praticados por seus magistrados no exercício de dizer o 

direito.

Sustenta-se que assim deve ser justamente para se preservar o 

Estado Democrático de Direito e as liberdades fundamentais, pois, sendo de outra 

forma, os magistrados teriam vulnerabilizadas a imparcialidade e independência, 

permeando o sentimento de insegurança, decorrente do temor de posteriormente 

verem suas decisões ser consideradas resultantes de culpa em seu mister de 

prestar a jurisdição.

Nesse sentido são os ensinamentos de José dos Santos Carvalho 

Filho: 

Não obstante, é relevante desde já consignar que, tanto quanto os 

atos legislativos, os atos jurisdicionais típicos são, em princípio, 

insuscetíveis de redundar na responsabilização civil do Estado. São 

eles protegidos por dois princípios básicos. O primeiro deles é a 

soberania do estado: sendo atos que traduzem uma das funções 

estruturais do Estado, refletem o exercício da própria soberania. O 

segundo é o princípio da recorribilidade dos atos jurisdicionais: se 

um ato do juiz prejudica a parte no processo, tem ela os 

mecanismos recursais e até mesmo outras ações para postular a 

sua revisão.

Assegura-se ao interessado o duplo grau de jurisdição.

(…)

Em nosso entendimento, portanto, se um ato culposo do juiz, de 

natureza cível, possibilita a ocorrência de danos à parte, deve ela 
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valer-se dos instrumentos recursais e administrativos para evitá-los, 

sendo inviável a responsabilização civil do Estado por fatos desse 

tipo. A não ser assim, juízes perderiam em muito a independência e 

a imparcialidade, bem como permaneceriam sempre com a 

insegurança de que atos judiciais de seu convencimento pudessem 

vir a ser considerados resultantes de culpa em sua conduta. (Manual 

de Direito Administrativo, 14 Edição, 2005, Rio de Janeiro, Ed. 

Lumen Juris, p. 459) (g.n.).

Igualmente pertinente trazer à baila o pacífico entendimento 

doutrinário de que não se caracteriza o erro judiciário se a decisão é modificada ou 

modificável mediante recurso, da parte ou de terceiro. O dano não se caracterizaria 

ante a possibilidade de reversão do suposto gravame causado ao interessado, não 

havendo que se falar em indenização nesses casos.

A doutrina entende, ainda, que somente se pode falar em erro 

indenizável se a conduta do julgador é inadequada, ou seja, decorrente de desídia; 

de retardamento deliberado e injustificado de decisão; de ausência de 

fundamentação de decisões, ou de concurso para que essas acabem sendo 

declaradas nulas por vício insanável, casos em que se caracterizaria até a 

responsabilidade pessoal do juiz (Art. 133 do CPC).

Desse modo, necessário verificar qual o conteúdo eventualmente 

viciado do ato judicial ou atuação do ministério público na hipótese in tela, ou seja, 

de que natureza são as ações apontadas como praticadas pelos agentes públicos, 

para se aferir se justificam o acolhimento do pedido inicial.

Pelo que se extrai dos autos, foi instaurada uma ação de 

investigação eleitoral, mediante provocação do Ministério Público, que resultou 

inicialmente na cassação do mandato que estava em curso. Entretanto, como 

igualmente informa a própria parte autora, tal sentença foi reformada em grau de 
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recurso. 

Não se vislumbra nos autos nenhuma notícia acerca da outra 

medida adotada em face da referida sentença, como uma ação cautelar para 

suspender sua eficácia tão logo tenha sido ela proferida, atribuindo efeito 

suspensivo ao recurso, como é de praxe, já que o recurso nesse âmbito eleitoral só 

possui efeito devolutivo.

Percebe-se que em relação à sentença vertente não apenas cabia 

recurso, que foi efetivamente manejado, como era possível à parte utilizar os 

mecanismos judiciais disponíveis visando atribuir-lhe efeito suspensivo, como é de 

costume nessa seara.

Ademais, nada há nos autos que prove que os agentes públicos que 

atuaram no feito em questão tenham extrapolado o exercício regular de suas 

funções, cuja exacerbação poderia decorrer na responsabilidade do Estado tanto 

por danos materiais quanto por morais.

Assim, não se vislumbra erro, dolo ou conduta pautada pela má-fé, 

que seja passível de gerar indenização, da mesma forma que não se vislumbra a 

possibilidade de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado ao caso 

vertente, haja vista que o julgamento procedente de ação de investigação judicial 

eleitoral consubstancia-se em um típico ato judicial, que excepciona a aplicação da 

regra, como ressaltado. 

Não bastasse, visando evitar alegação de omissão desta sentença, 

a despeito deste juízo entender que a argumentação supra é suficiente para 

delimitar o processo, cabe frisar que este juízo não é o órgão competente para 

analisar eventual aplicação equivocada dos comandos normativos na sentença, já 

que no caso vertente competia ao TRE assim fazê-lo, mas, pelo que se apurou dos 

autos, no recurso correspondente a questão não foi efetivamente analisada. 
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Diferentemente do que sustentou o autor na inicial, o Tribunal 

Regional Eleitoral reformou a decisão de primeiro grau, mas não a qualificou como 

“uma aberração jurídica” (sic – p.6). O TRE não analisou diretamente a questão do 

fastamento e nem as consequências dele. Aparentemente não houve recurso pelo 

autor em razão dessa ausência de análise, o que implicou na preclusão lógica e 

consumativa, não podendo ser reaberta a discussão nesta ação de indenização. Via 

de consequência, não pode este juízo interferir na esfera de competência de órgão 

diverso, mormente de 2º grau, sob pena de afronta a diversos princípios e normas. 

Eventual interpretação legal equivocada deveria ter sido questionada pelo autor 

naquela Justiça Especializada, no recurso manejado ou em outro, como alertado. 

Com efeito, se a Constituição Federal escalona os órgãos do Poder 

Judiciário em diferentes searas e graus, e as leis processuais criam um sistema de 

recursos, justamente com a finalidade de possibilitar às partes a revisão das 

decisões judiciais que reputam merecer reparo, é evidente que, deixando a parte de 

se utilizar os meios disponíveis e adequados para corrigir eventual error in judicando 

ou error in procedendo, apenas ela pode arcar com as consequências da sua 

própria inércia.

No tocante à atuação judicial em si, tem-se que não há como 

considerar o juiz responsável por dano advindo de suas decisões, salvo nas 

hipóteses previstas no próprio texto legal, conforme redação do Art. 143 do Código 

de Processo Civil, as quais não foram demonstradas nos autos.

Portanto, diante da inexistência de prova de fraude, de dolo ou culpa 

grave por parte dos agentes públicos, bem como pela falta de reconhecimento pelo 

órgão competente de irregularidade do afastamento do requerente do cargo que 

ocupava, não há como se falar em indenização por dano material e moral, mesmo 

se considerando que houve provimento do recurso e reconhecida que não havia 

prova de que o autor tivesse ciência da propaganda veiculada e objeto da ação de 

investigação eleitoral (o que aliás não significa dizer que não houve justa causa para 
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a ação). Até porque, pelo que consta, a sentença foi proferida em processo regular, 

que respeitou o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema em questão, vejamos decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO 

PODER JUDICIÁRIO. O princípio da responsabilidade objetiva do 

Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos 

expressamente declarados em lei. Orientação assentada na 

Jurisprudência do STF. (RE 219117/PR, Min. Ilmar Galvão, DJ. 

29/10/1999). (g.n.).

A jurisprudência dos Tribunais é uníssona nesse sentido, senão 

vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO AO DECLARAR NULO CONTRATO 

EMPREGATÍCIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

DOLO OU CULPA DO MAGISTRADO PARA A CONFIGURAÇÃO 

DA RESPONSABILIDADE.

ART. 133 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE 

EVENTO DANOSO.

- Cuida-se de Apelação Cível contra sentença que julgou 

improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

em face de supostos erros e omissões da Justiça do Trabalho 

quando da solução de litígio trabalhista.

- A responsabilidade objetiva do Estado direciona-se aos atos 

administrativos. A responsabilização em face de erro judiciário 

se configura com a comprovação de dolo ou culpa do 

magistrado no julgamento da lide, consoante Art. 133 do 

Código de Processo Civil.
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- No presente caso, ausente suporte probatório que ateste 

conduta fraudulenta do juiz, pois se limitou o autor a colacionar 

cópia dos autos que tramitaram na justiça especializada.

- Trata-se de mero inconformismo diante do não acolhimento de sua 

pretensão na Justiça do Trabalho, utilizando-se o autor de 

alegações de erro judiciário para a reforma da decisão e o 

julgamento favorável do pleito. Assim, incabível a obrigação de 

indenizar diante do julgamento contrário aos interesses do 

demandante, pois inexistente o evento danoso. Precedente: TRF - 

5ª REGIÃO, AC 395982-PE, RELATOR DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO WILDO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 

25/01/2007, UNÂNIME, DJ 14/02/2007. - APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(AC 322769/AL, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. César Carvalho 

(substituto), J. 02.08.2007, DJ 17.09.2007).(g.n.)

Logo, consubstanciando o julgamento procedente de ação de 

investigação judicial eleitoral em um típico ato judicial, não há que se falar em 

aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado. 

DOS DANOS 

Conforme já ressaltado acima, a fim de evitar futura alegação de 

omissão, também se analisa a questão do dano em si.

Em verdade, a prova do dano – ônus, aliás, exclusivamente da parte 

autora – é pressuposto imprescindível à imputação de qualquer responsabilidade ao 

Estado. Sem prejuízo, é impossível cogitar-se em indenização.

No tocante à prova oral produzida observa-se que as testemunhas 

arroladas pelo autor afirmaram que entendiam que ele era um dos favoritos ao pleito 

eleitoral e que acreditam que a notícia de cassação teve impacto tanto no resultado 
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das eleições (“houve repercussão grande na cidade e adversários utilizaram isso”), 

quanto na conduta do próprio requerente, que passou de uma pessoa brincalhona e 

extrovertida, a recluso, que não queria contato com ninguém, tanto que mudou de 

cidade após o afastamento do cargo. 

A testemunha Joyce Borba Defende, advogada do município na 

gestão do requerente, narrou que encontrou o requerente depois de um ano de 

afastamento do cargo e sequer o reconheceu, pois ele “estava barbudo e bem 

diferente”. Afirmou que a decisão influenciou na vida moral e pessoal do autor, que 

demonstrou vergonha da situação e foi embora da cidade, desconstituindo até a 

família. Questionada acerca do período em que as notícias de possibilidade de 

cassação teriam sido veiculadas, e quanto tempo antes pleito, a testemunha afirmou 

que salvo engano teriam iniciado em maio, imediatamente após ingresso do 

processo.

Segundo a testemunha Dalvina Dutra Barbosa, que ocupava o 

cargo de Secretária de Governo durante a gestão do requerente, ela o conhecia 

desde 2003, quando era empresário. Ele era pessoa sorridente, com muitos amigos. 

Alegou que soube da cassação no setor de trabalho e pelas redes sociais. Não 

presenciou o momento da ciência da cassação, mas disse que tal fato teve impacto 

na vida do autor, porque a partir do momento que saiu da prefeitura ele se refugiou 

e ninguém mais sabia dele. Se afastou de todo mundo, se isolando e mudando de 

cidade, não querendo falar como ninguém. Afirmou que ele ficou com vergonha 

depois do ocorrido. Asseverou que as notícias surgiram dois meses antes das 

eleições, não recordando da diferença numérica nas pesquisas entre o requerente e 

o 1º colocado.

A testemunha Ismael Crispim Dias esclareceu que era vereador e 

conhecia o requerente da cidade. A ação teve grande repercussão, mas não 

recordava de quanto tempo antes das eleições veicularam as notícias. No início da 

campanha o autor possuía uma vantagem enorme, mas depois perdeu eleições. 
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Disse que não teve acesso às últimas pesquisas, acreditando que a queda do 

requerente se deu por diversos fatores, “mas a divulgação da possibilidade de 

ganhar mas não levar” causou impacto. Afirma que a repercussão da notícia para a 

sociedade foi desastrosa naquele momento. Disse, ainda, que depois dos fatos o 

autor passou a morar no Distrito de Surpresa, “em barraco velho de madeira, em 

local bem esquisito” e que a cassação influenciou na vida pessoal e moral do autor, 

que antes era pessoa que pensava em crescer e ajudar, mas depois ficou 

desmotivado. Sobre depressão disse que não ouvir dizer.

A testemunha arrolada pelo Estado, a promotora de Justiça Laila de 

Oliveira Cunha, por sua vez, narrou como decorreu sua atuação do feito 

mencionado nos autos. Esclareceu que atuou no ano de 2012 como promotora 

eleitoral e que, em decorrência de uma representação eleitoral apresentada por uma 

coligação, ingressou com a ação de investigação eleitoral. Fez menção sobre os 

fatos apurados na referida ação, bem como sobre a conduta por ela adotada. Por 

fim, assinalou que o TSE divulgou entendimento no ano de 2015 de que o candidato 

sequer precisava ter conhecimento da propaganda para que se justificasse a 

mencionada ação, bastando ser beneficiado por ela, e que no momento da 

propositura da ação em tela essa situação estaria caracterizada.

Embora seja intuitivo dizer que qualquer decisão judicial gera um 

efeito na vida das partes envolvidas no processo, para que se caracterize tal 

consequência como danosa e que a partir daí surja o dever do Estado de indenizar, 

é preciso que também estejam presentes os demais elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil do Estado.

Pela prova oral colhida, bem como o restante do conjunto probatório 

constante dos autos, não se vislumbra o efetivo dano ao requerente, que se 

caracterize como reparável material ou moralmente, com base na legislação vigente 

e aplicável ao caso concreto. É razoável supor que o afastamento das funções e a 

perda das eleições desagradou o requerente, até porque não seria lógico entender 
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que alguém desinteressado em lograr êxito nas eleições concorresse a qualquer 

cargo eletivo.

Todavia, não há nos autos nenhuma prova efetiva de que o 

ajuizamento da ação de investigação e a sentença proferida tenham sido 

determinantes para o insucesso da reeleição. Nesse âmbito político são comuns as 

abruptas alterações de cenários, com consequente mudanças de resultados, não se 

mostrando razoável supor que na hipótese vertente o requerente tenha perdido a 

eleição exclusivamente em razão da ação que tramitava, como asseverado na 

inicial. E ainda que assim fosse – que houvesse prova de que o ajuizamento da 

ação tivesse determinado a perda da eleição – é mister observar que somente na 

hipótese de investigação eleitoral desprovida de justa causa e do mínimo de 

substrato, pautada pela má-fé dos órgãos estatais de investigação, do ministério 

público ou do judiciário, ou de outra mácula do gênero, é que se poderia ventilar a 

existência de dano a ser indenizado.

Apenas a título de exemplo, cita-se o fato ocorrido neste Município 

de Guajará-Mirim, nas eleições municipais do ano de 2017, em que um dos 

candidatos a Prefeito encontrava-se inelegível por decisão judicial (Lei da Ficha 

Limpa), mas ainda assim foi o mais votado, apenas não assumindo o cargo em 

razão do indeferimento de seus recursos na seara eleitoral, o que inclusive gerou a 

necessidade de eleições suplementares. 

(http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/12/tse-indefere-prefeito-mais-votado-e-

guajara-tera-nova-eleicao-em-2017.html).

Assim, no ponto referente aos danos, também não há comprovação 

efetiva e adequada, mormente quanto à desordem psicológica e moral que se alega. 

Os Tribunais não hesitam em negar pedidos de indenização por danos morais 

quando a parte não comprova o efetivo abalo à sua honra, não sendo o caso 

vertente hipótese de dano moral in re ipsa. Veja-se:
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CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABIMENTO. 

LEILÃO. JÓIA. ROUBO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE 

ILICITUDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

I. NA ANÁLISE RELATIVA A POSSÍVEIS DANOS MORAIS, DEVE-

SE OBSERVAR A NATUREZA OBJETIVA DO EVENTO, E COMO 

O FATO SE TRADUZ NAS RELAÇÕES HUMANAS, COMO 

TAMBÉM DE QUE MANEIRA O ATO DITO DANOSO AFETOU A 

INSTABILIDADE EMOCIONAL, AO PONTO DE CAUSAR DANOS 

AO INDIVÍDUO POSTO EM SITUAÇÃO QUE SE TRADUZA EM 

VEXAME.

II. PARA SE AVERIGUAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

RÉUS, FAZ-SE NECESSÁRIO TRÊS ELEMENTOS: O DANO DA 

VÍTIMA, A CULPA DO AGENTE E O NEXO CAUSAL ENTRE A 

LESÃO DAQUELA E A CONDUTA ILÍCITA DESTE. FALTANDO 

QUALQUER UM DOS MENCIONADOS REQUISITOS, NÃO HÁ O 

DEVER JURÍDICO DE INDENIZAR.

III. NÃO TROUXE A APELANTE AO PROCESSO, NENHUMA 

PROVA DE QUE TENHA SOFRIDO DANOS MATERIAIS OU 

FATOS QUE DEMONSTRASSEM O CONSTRANGIMENTO 

ALEGADO PARA UMA POSSÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. IV. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TRF 5ª Região, AC 

439570/SE, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, J. 

08/04/2008, DJ 02.05.2008).

Só se deve, portanto, falar em responsabilidade civil do Estado 

quando se verificar de maneira incontroversa a existência material de um fato que 

gere danos a terceiros e, por outro lado, que se possa imputar este fato a um agente 

administrativo, decorrendo daí o suposto prejuízo, que igualmente necessita ser 

comprovado, o que não se constata in casu.
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DO NEXO CAUSAL 

Por fim, mesmo que fosse o caso de presumir o dano, não ficou 

demonstrado o nexo causal entre ação e os supostos danos. Ainda que se pudesse 

admitir que seria o caso de responsabilidade objetiva do Estado (raciocínio afastado 

como consta na fundamentação supra), não há prova nos autos do correspondente 

nexo causal entre a ação de investigação eleitoral e a respectiva sentença, e o 

resultado eleitoral e mudança na forma de vida do autor.

Assim, à luz dos fatos narrados e razões de direito expendidas, 

impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 

pleiteados por  ANGELO FENALI em face do ESTADO DE RONDÔNIA, nos 

termos da fundamentação, extinguindo o feito com análise do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.

Não obstante, apenas para que não pairem dúvidas, e a fim de 

evitar desnecessária rediscussão da matéria em sede de apelação, observo que, 

conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, é perfeitamente 

possível a condenação da parte beneficiária da assistência judiciária, inclusive em 

honorários, ficando esta cobrança condicionada ao que prevê o §2º do art. 11 da Lei 

n. 1.060/50. Ademais, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, a exigibilidade do 

respectivo pagamento ficará suspensa até eventual modificação de situação 

econômica da parte, limitado ao prazo prescricional de 5 anos (Apelação n. 0000198-
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81.2010.8.22.0007, rel. Desembargador Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível do 

TJRO, j. 17/5/2011; Apelação n. 970459820018070001, TJDFT, Rel. César Loyola, 

j. 06/06/2007, 5ª Turma Cível, p. 12/02/2009, DJ-e Pág. 47).

Sentença registrada automaticamente no sistema e publicada. 

Intimem-se.

Havendo interesse e sendo o caso, considerando o que estabeleceu 

a Portaria n. 11/2014/PR do TJRO (DJe n. 149 de 13/8/2014), e os artigos 34 e 35 

da Resolução 185, do Conselho Nacional de Justiça, de que os processos judiciais 

passaram a ser virtuais, operados pelo sistema PJE, deve o advogado extrair cópia 

das peças pertinentes dos autos e proceder a distribuição do cumprimento da 

sentença perante o sistema PJE. Do mesmo modo, havendo recurso, fica o cartório 

autorizado a migrar para o referido sistema, providenciando-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, adotadas as providências de praxe e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Guajará-Mirim-RO, segunda-feira, 25 de março de 2019.

Karina Miguel Sobral 
Juíza de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Março de 2019. Eu, _________ Ricardo Souza Ribeiro - Escrivã(o) Judicial, recebi 
estes autos.
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