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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0759295-03.2007.815.2001
ORIGEM: 15ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado para substituir
a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Paulo Sérgio Macena
ADVOGADO: Wilson José da Costa
APELADO: Arlindo da Fonseca Lins e Cia. LTDA
ADVOGADOS:  Luiz  Ricardo  de  Castro  Guerra  e  João  André  S.
Rodrigues

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS.
LESÃO  CORPORAL  COMPROVADA.  LEGÍTIMA  DEFESA  E  CULPA
CONCORRENTE  CONFIGURADAS.  INSPEÇÃO  IN  LOCO PELO
MAGISTRADO.  VERACIDADE  DAS  ALEGAÇÕES  DA  DEFESA.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESATENDIMENTO AO  DISPOSTO NO ART.
333,  INCISO  I,  DO  CPC.  DANO  MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO.

-  Age  em  legítima  defesa  aquele  que,  diante  de  uma  agressão
injusta, atual e iminente, a direito próprio ou de terceiro, utiliza-se
moderadamente  dos  meios  necessários  para  repeli-la,  o  que,  no
caso, restou demonstrado.

-  A  inspeção  in  loco  se  mostrou  bastante  esclarecedora  para  o
convencimento do Juiz. Se houve agressão física, indiscutivelmente o
autor deu causa ao evento, pois estava se utilizando de um local
totalmente aberto e de livre  acesso para fazer  suas  necessidades
fisiológicas, mesmo existindo banheiro a poucos metros de distância.
Pelo apurado, o que houve foi um acirramento dos ânimos entre o
autor e o segurança. Entretanto tal situação, por si só, não é capaz
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de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta o direito de
personalidade ao ponto de implicar dano moral indenizável.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  à  apelação
cível.

Trata-se  de  recurso  apelatório  (f.  110/116)  interposto  por  PAULO
SÉRGIO MACENA contra sentença  do Juiz de Direito da 15ª Vara Cível desta
Comarca que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito movida contra
ARLINDO  DA  FONSECA  LINS  &  CIA  LTDA.,  julgou  improcedentes seus
pleitos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
269,  inciso  I,  segunda  parte,  do  Código  de  Processo  Civil,  bem  como
condenando o  apelante  ao  pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios,
observando as regras do art. 12 da Lei 1.060/50.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a sentença contraria
as  provas testemunhais  e documentais  acostadas aos autos,  e que a única
testemunha arrolada  pelo  apelado/demandado  é  funcionário  do  posto,  local
onde ocorreu o ilícito, sendo seu depoimento indubitavelmente suspeito, em
função  do  seu  vínculo  empregatício  com  o  apelado.  Por  fim,  pugna  pela
procedência do pedido, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas  contrarrazões  de  f.  120/125, rogando  a  manutenção  da
sentença,  o  apelado  diz  ser  evidente  a  tentativa  do  apelante  de  fraudar  a
verdade dos fatos, pois, sem motivos justos, dirigiu-se ao segurança com a
manifesta  intenção  de  agredi-lo,  dando-lhe  empurrões,  o  que  ensejou  sua
reação defensiva com meios moderados, resguardado sob o manto da legítima
defesa.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 135/137).

É o relatório.

         VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                                    Relator
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Inicialmente, convém esclarecer que a presente apelação foi julgada
em 15 de maio de 2014 (f. 161/164) e, posteriormente, anulado o acórdão (f.
178/180v), face o impedimento do então relator do feito (art. 134, III, CPC).  

Os autos historiam que o apelante, no dia 21 de agosto de 2006, às
21h30min, aproximadamente, em companhia de seu genitor e de um amigo,
dirigindo-se ao Posto Pichilau para efetuar compra de cigarros, ao sair da loja
de conveniência  sentiu vontade de urinar,  utilizando-se de local  considerado
“ermo” para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Afirmou que, enquanto as
fazia, foi fortemente agredido na cabeça (com coronhada de arma de fogo) pelo
segurança do estabelecimento, o Cabo Ricardo Gomes Nunes, ocasionando-lhe
diversas escoriações.

A irresignação do apelante não prospera. Suas razões recursais não
foram capazes  de  abalar  os  fundamentos  da  sentença  que,  aliás,  deve  ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, não constitui demasia reproduzir parte do  decisum
prolatado pelo  Juiz  a  quo que,  com acerto,  julgou improcedente  o  pedido.
Adoto a fundamentação da r. sentença como razão de decidir, in verbis:

Realmente,  pela  análise  dos  autos,  depreende-se  que  a  conduta  do
segurança resplandeceu,  tão somente,  como legítima defesa,  mormente
pelo  teor  da  prova  testemunhal  às  f.  92,  corroborada  pelo  termo  de
inspeção in loco, às f. 93.

A  inspeção  in  loco  se  mostrou  bastante  esclarecedora  para  o
convencimento  do  juízo.  Se  houve  agressão  física,  indiscutivelmente  o
autor  deu  causa  ao  evento,  pois  estava  se  utilizando  de  um  local
totalmente  aberto  e  de  livre  acesso  para  fazer  suas  necessidades
fisiológicas, mesmo existindo banheiro com poucos metros de distância.

Ou  seja,  os  elementos  dos  autos  dão  conta  de  que,  sem  dúvidas,  o
procedimento adotado pelo segurança do promovido configurou legítima
defesa. Não se pode perder de vista que o autor deu origem a todo o
embróglio ocorrido, sendo necessário reconhecer a sua culpa concorrente.
Embora  sabedor  do  ambiente  que  se  encontrava,  haja  vista  ter  sido
funcionário da ré, não mediu esforços para satisfazer suas necessidades
fisiológicas em local aberto e de fácil visualização. [...]

Não menos, mesmo conhecedor de que a agressão física gera o dever de
indenizar  por  ofensa a direitos  da personalidade,  uma vez  submetida a
vítima a sofrimento, dor, humilhação, não se pode deixar de analisar, para
justa  decisão  do  caso  posto  a  lume,  a  existência  da  figura  da  culpa
concorrente,  aliada à legítima defesa, esta última que elide  o dever de
indenizar. (sic, f. 105v/106).
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Ocorre  que,  como visto,  o  autor/apelante  não  se  desincumbiu,  a
contento, do ônus probatório que lhe cabia: demonstrar, minimamente, que a
conduta  do  segurança  do  estabelecimento  comercial  do  réu  tenha  sido
arbitrária; que, mediante interpelação acintosa, tenha-lhe repreendido de forma
desrespeitosa,  submetendo-o  a  situação  constrangedora,  capaz  de  ensejar
lesão à sua personalidade.

Desse  modo,  a  circunstância  demonstrada  no  caso  configura
legítima  defesa, não  definida  pelo  Código  Civil,  motivo  pelo  qual  há  de
recorrer-se, para os casos de responsabilidade civil, ao Direito Penal. Vejamos o
que dispõe o art. 25 do Código Penal:

Art. 25. Entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito
seu ou de outrem.

O art. 188, I, do atual Código Civil - que corresponde parcialmente
ao art. 160 do Código Civil de 1916 - proclama não constituir ato ilícito  "os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido".

Observa-se  que  restou  evidenciado  que  o  segurança  agiu  sob  a
excludente  de  ilicitude  (legítima  defesa),  pois  repeliu  a  provocação  e  a
agressão do autor  de forma moderada, proporcional  e iminente,  diante das
circunstâncias fáticas que os envolveram.

Na verdade, o autor/apelante funda seu pleito indenizatório no fato
de ter-se submetido  a  situação vexatória  porque teve de deslocar-se várias
vezes à delegacia, no Comando da Polícia Militar, além do constrangimento por
ter  sido  agredido.  Em  razão  disso  postula  a  responsabilização  indireta  da
demandada pelo ato praticado por seu empregado (art. 932, III, do Código
Civil).

Assim, afirmar que estão configurados os requisitos que ensejam a
concretização  do  dano  moral  é  temeroso,  pois  não  restou  demonstrada  a
situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, c/c o art. 5º, incs.
V  e  X,  da Constituição  Federal.  Apesar  das  alegações  do  apelante,  de  que
experimentou situação vexatória, as lesões físicas felizmente não passaram de
lesões leves.

De  acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, para
que se possa aferir se há o dever de indenizar, alguns elementos são
importantes: ação ou omissão do agente, dano sofrido pela vítima e relação de
causalidade entre ambos. São os pressupostos da responsabilidade civil. Eis a
redação dos referidos artigos:
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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.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

A Constituição da República, expressamente, em seu artigo 5º,
incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de reparação do
dano, seja ele material ou moral. Observemos:

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:

[...]

V –  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.

No caso em tela, não restou comprovada cabalmente a ocorrência de
ato ilícito cometido pelo demandado, tampouco o abalo emocional, alegado na
inicial.

Aqui, sem dúvidas, não foram comprovados os três requisitos para a
caracterização do  dano moral:  o  ato  ilícito,  o  dano produzido  e  o nexo de
causalidade entre eles.

Observa-se  que o  autor/apelante  não demonstrou  o  dano  nem o
nexo causal para que tenha sua pretensão atendida, pois, como visto, a relação
de causalidade encontrou-se rompida pela circunstância da legítima defesa e
da culpa concorrente, pelo fato de o autor ter dado causa ao evento ilícito ao
utilizar-se  de  um  local  inapropriado  para  satisfazer  suas  necessidades
fisiológicas, mostrando resistência quando abordado.
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Pelo apurado, o que houve foi um acirramento dos ânimos entre o
autor e o segurança. Entretanto, tal situação, por si só, não é capaz de gerar o
abalo  emocional  alegado,  tampouco  afronta  o  direito  de  personalidade  ao
ponto de implicar dano moral indenizável.

A  legítima  defesa  e  a  culpa  concorrente  foram  devidamente
sopesadas  na  prolação  da  sentença,  pois  o  Juiz  levou  em  consideração  a
animosidade entre as partes, bem como o comportamento agressivo da parte
autora.

Importa  consignar  que  inexiste  qualquer  prova  demonstrando  o
abalo psicológico que o recorrente asseverou. Com efeito, no caso presente,
não  experimentou  o  autor  a  dor,  o  vexame,  a  humilhação,  necessários  à
configuração do dano moral,  visto  tratar-se o caso de legítima defesa/culpa
concorrente dos envolvidos.

Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil adotou como regra-
geral,  a  concepção  estática  do  ônus  da  prova,  dispondo,  o  diploma
processualista, que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao
réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Vejamos o
texto do artigo 333 e seus incisos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

Portanto, da análise do conteúdo probatório dos autos, entendo que
o demandante não logrou comprovar o fato constitutivo do direito  alegado,
ônus que lhe incumbia, nos termos do citado art. 333, inciso I, do Código de
Processo Civil. 

Dessa  forma,  ante  a  inexistência  de  comprovação  dos  fatos
afirmados,  agiu com acerto o Magistrado singular  ao julgar  improcedente o
pedido exordial.

Com base nos argumentos expendidos, sem mais delongas,  nego
provimento à apelação.

É como voto.
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Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado, em substituição ao Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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