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PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECORRENTE  QUE  IMPUGNA  OS
ARGUMENTOS  DA  SENTENÇA  QUE  LHE  FOI
DESFAVORÁVEL. REJEIÇÃO. 

-  Não  viola  o  princípio  da  dialeticidade  quando  o
Recorrente,  ainda  que  tenha  repetido  alguns  dos
seus argumentos postos na Contestação, impugnou
os fundamentos da Sentença na parte em que lhe
foi  desfavorável,  aduzindo  argumentos  para
reformá-la.

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABORDAGEM  POLICIAL  ABUSIVA.  EMPREGO
DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. FALSA
ACUSAÇÃO  DE  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO  CRIMINAL.  ABALO  MORAL
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
“QUANTUM”  INDENIZATÓRIO  CORRETAMENTE
FIXADO.  ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. 

- A procedência de Ação de Indenização Moral terá
vez  quando  restar  provado  excesso  ou  abuso  da
autoridade - seja por prepotência, descumprimento
da lei ou falta de fundamentação que demonstre a
total inadequação da atuação dos Policiais. No caso
dos  autos, ficou  demonstrado  que  os
Autores/Apelados,  funcionários  de  empresa
terceirizada  prestadora  de  serviço  da  extinta
companhia  de  Energia  Elétrica  do  Estado  da
Paraíba,  estavam  fardados,  comprovadamente
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trabalhando em atendimento a um chamado de falta
de  eletricidade,  quando  os  policiais  militares,  sem
nenhuma  justificativa  plausível,  firmaram  o
entendimento de que se tratavam de suspeitos de
roubo a Banco, abordando-os com violência física e
psicológica,  para,  logo  em  seguida,  conduzi-los  a
uma Delegacia sob a alegação falsa  de Crime de
Desobediência.

- A indenização deve ser medida pela extensão do
dano. “In casu”, não se pode ter dúvidas de que as
consequências geradas pelas atitudes dos Policias
Militares  foram  graves,  de  grande  repercussão,  e
que  ocorreu  efetiva  ofensa  à  dignidade  dos
Promoventes,  que  além  da  violência  física  e
emocional que sofreram por ocasião da abordagem,
ainda tiveram que suportar todo o constrangimento
de uma Ação Penal injustamente movida contra eles.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito,  DESPROVER a
Apelação Cível e a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 178.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária,  e  de  Apelação  Cível

interposta pelo Estado da Paraíba, inconformado com a Sentença proferida nos

autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Everaldo Alves

dos  Santos  e  José  Marcos  da  Silva,  na  qual  a  Magistrada  da  5ª  Vara  da

Fazenda  Pública  da  Capital  julgou  procedente  o  pedido  para  condenar  o

Promovido  ao  pagamento  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais)  para  cada

Promovente.

Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pelo provimento

do Recurso, sob a alegação de inexistência de responsabilidade estatal  em

decorrência de prisão em flagrante delito devidamente fundamentada. Aduziu

que seus agentes atuaram em pleno exercício da pretensão punitiva, de forma

que  a  custódia  cautelar  não  pode  ser  confundida  com  erro  do  Judiciário.

Alternativamente,  pleiteou  a  redução  da  quantia  indenizatória  fixada  na

Sentença(fls. 127/141).
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Devidamente  intimados,  os  Apelados,  preliminarmente,

pugnaram pelo não conhecimento da Apelação Cível em face de ofensa ao

princípio da dialeticidade. No mérito, refutaram os argumentos do Recorrente,

pleiteando, ao final, pelo desprovimento do Recurso (fls. 146/155).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pela rejeição da preliminar aventada e pelo desprovimento da Apelação Cível e

da Remessa Necessária (fls. 164/172).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

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  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão Recorrida e o Recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito  isso,  em  que  pesem  as  ponderações  dos  Recorridos,

entendo  que  o  Recorrente,  ainda  que  tenha  repetido  alguns  dos  seus

argumentos postos na Contestação, impugnou os fundamentos da Sentença na

parte  em  que  lhe  foi  desfavorável,  aduzindo  argumentos  para  reformá-la,

motivo pelo qual, REJEITO a preliminar.

Partindo para o mérito, é cediço que, tratando-se de prisão de
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natureza cautelar,  o direito à indenização somente é reconhecido caso haja

erro manifesto, resultante de culpa grave ou dolo dos agentes do Estado. 

A prisão cautelar, seja temporária, em flagrante ou preventiva,

ou, ainda, qualquer outra medida de caráter provisório, não enseja reparação

apenas em razão  de  os  motivos  que justificaram o decreto  prisional  terem

desaparecido, ou mesmo o indiciado ou acusado ter sido absolvido. 

A procedência de Ação de Indenização Moral somente terá vez

quando restar provado excesso ou abuso da autoridade - seja por prepotência,

descumprimento  da  lei  ou  falta  de  fundamentação  que  demonstre  a  total

inadequação da medida - erro inescusável ou vício que contamine o ato de

constrição e de restrição da liberdade.

Prisão  indevida  não  significa,  nem  se  confunde  com  o

encarceramento  que  se  mostrou  necessário  em  um  certo  momento  da

persecutio crimminis. É aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva, em

desobediência à realidade fática e aos requisitos formais. Somente quando ela

se  transporta  para  a  ilicitude,  como  já  mencionado,  é  que  poderá  ensejar

reparação. 

Pois  bem.  No  caso  dos  autos,  apesar  dos  argumentos  do

Recorrente, restou patente a abusividade da conduta dos Policiais Militares,

que agindo com excesso de poder, deram voz de prisão aos Recorridos.

Como ficou demonstrado, os Autores/Apelados, funcionários de

empresa terceirizada prestadora de serviço da extinta companhia de Energia

Elétrica  do  Estado  da  Paraíba,  estavam  fardados,  comprovadamente

trabalhando em atendimento a um chamado de falta de eletricidade, quando os

policiais  militares,  sem  nenhuma  justificativa  plausível,  firmaram  o

entendimento de que se tratavam de suspeitos de roubo a Banco, abordando-

os com violência física e psicológica, para, logo em seguida, conduzi-los a uma

Delegacia sob a alegação de Crime de Desobediência.

Ocorre que na instrução criminal restou provado que não só os

Autores/Apelados  não  tinham envolvimento  com roubo,  como em momento
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algum desobedeceram as ordens dos Policiais Militares, tanto é que foram para

a Delegacia no próprio veículo de trabalho. 

Nessa  senda,  esclarecedores  são  a  manifestação  do

representante do Ministério Público com atuação na Ação Penal e a própria

Sentença  absolutória  criminal  (fl.  56),  reconhecendo  a  abusividade  da

abordagem e da atuação dos Policiais Militares.

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  ABORDAGEM  POLICIAL  -
EXCESSO  CARACTERIZADO  -  DANO  MORAL  -
'QUANTUM'  INDENIZATÓRIO  -  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  –  PROVIMENTO.  -  Com  o
advento da Constituição Federal de 1988, a reparação a
título  de  dano  moral  integrou-se  definitivamente  ao
ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza
cogente,  alçado  a  garantia  constitucional.AC
10016130003722001 MG Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA
CÍVEL  11/09/2014  4  de  Setembro  de  2014  Barros
Levenhagen

APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ABORDAGEM
POLICIAL.  EXCESSO.  PROVA.  PRESSUPOSTOS
CARACTERIZADORES  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
CAUSAS  EXCLUDENTES.  ÔNUS  DA  PROVA  QUE
COMPETE AO ESTADO. 1. Tratando-se de alegação de
defeito  na  prestação  do  serviço  público,  aplica-se  o
disposto no art.  37,  § 6º,  da CF/88,  segundo o qual  o
Estado responde objetivamente pelos danos causados a
terceiros  por  seus  agentes.  2.  A prova  produzida  nos
autos  demonstra  que  os  prepostos  do  réu,  policiais
militares,  agiram  com  excesso  no  momento  em  que
realizavam abordagem nos autores, agredindo-os verbal
e fisicamente. 3. O abuso de autoridade perpetrado pelos
agentes  policiais  gerou  abalo  psicológico  aos
demandantes. Os danos morais são evidentes, in re ipsa.
4. Quantum indenizatório majorado conforme a extensão
dos  danos  demonstrada  por  cada  autor.  5.  Custas
processuais a cargo do réu, mas reduzidas pela metade.
Honorários  advocatícios  majorados  para  15%  sobre  o
valor  atualizado  da  condenação.  APELOS  PROVIDOS
EM  PARTE.  (Apelação  Cível  Nº  70060461290,  Nona
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/09/2014)

Dessa  forma,  havendo  a  parte  autora  se  desincumbido  de

demonstrar a conduta arbitrária dos policiais militares ou abuso de poder no

exercício  da  função,  e  estabelecido,  assim,  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de
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causalidade, cabe ao Apelante o dever de indenizar.

Em relação ao valor  da indenização por  danos,  tem-se que

além de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório pelo

amargor da ofensa, deve, ainda, representar uma reprimenda para o infrator,

capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito. A indenização pelo

dano moral não pode ser fonte de lucro, também não pode servir de estímulo à

violação de direitos personalíssimos de outrem. 

Ou  seja,  a  indenização  deve  ser  medida  pela  extensão  do

dano. “In casu”, não se pode ter dúvidas de que as consequências geradas

pelas atitudes dos Policias Militares foram  graves, de grande repercussão, e

que  ocorreu  efetiva  ofensa  à  dignidade  dos  Promoventes,  que  além  da

violência física e emocional que sofreram por ocasião da abordagem, ainda

tiveram que suportar todo o constrangimento de uma Ação Penal injustamente

movida contra eles. 

Portanto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, entendo que melhor sorte não assiste ao Recorrente, de modo

que a reparação indenizatória de R$ 15.000,00 (quinze mil  reais) fixada em

favor de cada Promovente não merece reparos.

Por tais razões, em harmonia com o parecer ministerial, rejeito

a  preliminar  aventada,  e  no  mérito,  DESPROVEJO a  Apelação  Cível  e  a

Remessa Necessária. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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