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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação
Cível  – Ação  de  Indenização  por  Danos
Morais e Materiais – Furto nas dependências
de  hospital  –  Conduta  Comissiva  –
Responsabilidade civil  objetiva do Estado –
Ausência  de  prova  de  fatos  impeditivos,
modificativos e extintivos do autor – Dever de
indenizar  configurado  –  “Quantum”
indenizatório  –  Reforma  da  sentença  de
primeiro grau – Provimento.

– A responsabilidade civil  da Administração
Pública, segundo norma do art. 37, § 6º, da
Constituição  Federal,  é,  em regra,  objetiva,
bastando que se prove sua conduta omissiva
ou comissiva e o nexo de causalidade entre
a  mesma  e  o  dano  sofrido  pelo  indivíduo,
para  que  nasça  seu  dever  de  indenizar,
tendo  sido  adotada  a  teoria  do  risco
administrativo, no sentido de que a vítima fica
dispensada  de  provar  a  culpa  da
Administração. 
–   Comprovado  o  evento  danoso,  o  nexo
causal  e  a  comissão  estatal  no serviço
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disponibilizado,  existindo  ato  ilícito,  deve  o
Ente Estatal arcar com o prejuízo sofrido pelo
autor.

–  A  indenização  deve  ser  proporcional  à
lesão  ocasionada,  servindo  tanto  de
reprimenda àquele que praticou o ato ilícito
ou  abusivo  como  de  meio  ressarcitório  à
ofensa praticada.

–  O valor da indenização por danos morais
deve  atender  ao  seu  caráter  dúplice:
compensatório da dor da vítima e punitivo do
causador do dano. No entanto, não pode ser
demasiadamente elevada,  pois  caracterizar-
se-ia  enriquecimento  ilícito,  nem
significativamente  baixa,  que  não  consiga
cobrir os prejuízos sofridos pela vítima.

V I  S  T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  74/79),
interposta  por  EGUINALDO  OLIVEIRA  DE  VASCONCELOS,  contra  a
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Barra de Santa
Rosa (fls.70/71v.),  que julgou improcedentes  os pleitos  contidos  na exordial
movida em face do ESTADO DA PARAÍBA.

O autor ingressou com ação de indenização
por danos morais e materiais, aduzindo, em síntese, que, em 24 de janeiro de
2011,  deu  entrada  no  Hospital  de  Emergência  e  Trauma  da  Paraíba  após
acidente de moto. Alega que, durante o período de internação, teve furtada de
sua carteira a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), motivo pelo
qual deu início à referida ação. 
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A MM. Juíza de piso julgou improcedente o
pedido (fls. 70/71v.) por considerar que o conjunto probatório trazido pelo autor
não  fora  suficiente  para  comprovar  as  alegações  iniciais,  condenando-o  na
importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficou suspensa,
nos termos do art. 98, § 3o do NCPC.

Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso  de
apelação (fls. 74/79), aduzindo a reforma da sentença sob argumento de que
registrou um boletim de ocorrência por orientação do próprio hospital e de que
uma das testemunhas teria faltado com a verdade.

A  parte  recorrida  apresentou  contrarrazões
(fls.81/86) pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça emitiu parecer, fl. 93/97, opinando pelo prosseguimento
do recurso, sem manifestação de mérito.

É o que tenho a relatar.

É o relatório.

V O T O

O tema  central  da  demanda  trata  de
reparação civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes do possível
furto da quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) da carteira do autor
enquanto este se encontrava internado no Hospital de Emergência e Trauma
da Paraíba.

Aprioristicamente,  cumpre  asseverar  que  a
responsabilidade civil da Administração Pública, segundo norma do art. 37, §
6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua
conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o
dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar, tendo sido
adotada  a  teoria  do  risco  administrativo,  no  sentido  de  que  a  vítima  fica
dispensada de provar a culpa da Administração. 

 Como ensina HELY LOPES MEIRELLES:

"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar  o  dano  do  só  ato  lesivo  e  injusto  causado  à
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vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do
serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão,
sem  o  concurso  do  lesado.  Na  teoria  da  culpa
administrativa  exigese  a  falta  do  serviço;  na  teoria  do
risco  administrativo  exige-se,  apenas,  o  fato  do  serviço.
Naquela,  a  culpa  é  presumida  da  falta  administrativa;
nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus
agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e
injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.
Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco
que a atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade  de  acarretar  dano  a  certos  membros  da
comunidade,  impondolhes  um ônus  não suportado pelos
demais."  (Direito  Administrativo  Brasileiro",  29ª  ed.,
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 626).

O  dispositivo  constitucional  que  impõe  a
responsabilidade objetiva ao Estado assim dispõe:

"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 (...)." (art. 37, § 6º).

Como se vê da simples interpretação literal
do dispositivo, a Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do
Estado e não faz qualquer ressalva ou discriminação.

No  entanto,  a  responsabilidade  objetiva
estatal  não significa que o Estado deverá indenizar  todo aquele que alegar
algum dano. É preciso que se comprove três elementos: a conduta lesiva, a
ocorrência do dano e o nexo causal entre eles.

Sendo assim, com fulcro na acurada análise
de todas as circunstâncias em que o fato ocorreu, considera-se que o autor se
desincumbiu do dever de provar os seguintes pontos: 1. que portava quantia
em espécie ao dar entrada no hospital, fato confirmado pela testemunha ALAN
MARCOS MARTINEZ LOPES (fl. 66); 2. que a referida quantia desaparecera
de sua carteira durante o tempo em que permaneceu internado, conforme fora
relatado perante a ouvidoria do hospital (fl. 12/14) e em boletim de ocorrência
policial (fl. 15).
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É cediço que cabe ao autor provar os fatos
constitutivos  do seu direito,  ao passo que é dever  da parte  ré  provar  fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, NCPC). No
caso em tela, pode-se dizer que o autor provou os fatos constitutivos de seu
direito através dos meios que existiam à sua disposição.

Ora,  não  é  razoável  imaginar  que  a  parte
autoria recorreria à ouvidoria e, posteriormente, procuraria a autoridade policial
se, de fato, não estivesse se sentindo prejudicado por ato ilícito do recorrido.
Além disso, diante da situação narrada, outra prova não há a ser produzida por
aquele que pretende demonstrar ter sofrido furto de quantia em dinheiro que se
encontrava em sua carteira.

Por outro lado, o recorrido não logrou êxito
em provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
reservando-se apenas a alegar que não houve ato ilícito no caso em tela.

Vejamos:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE
MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE CLÍNICA
DE  EXAMES  MÉDICOS.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE
PROVA  DO  FURTO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS  FATOS
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU EXTINTIVOS
DO DIREITO DO AUTOR.  DEVER  DE INDENIZAR
CARACTERIZADO.  RECURSO  DESPROVIDO.  O
estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos
clientes como meio de atrair clientela é responsável pelos
veículos  estacionados  e  responde  por  sua  guarda  e
conservação. É possível inverter-se o ônus da prova, nos
termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor,
quando  existente  a  verossimilhança  das  alegações  do
consumidor  que  teve  seu  veículo  furtado  em
estacionamento  comercial  (TJ-SC  –  AC:  404597  SC
2009.040459-7, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de
Julgamento:  21/10/2010,  Segunda  Câmara  de  Direito
Civil,  Data  de  Publicação:  Apelação  Cível  n.,  de
Joinville).

No  que  se  refere  ao  pedido  autoral  de
indenização por danos morais, sabe-se que o Código Civil (Lei nº. 10.406/2002)
reconhece a possibilidade de ressarcimento da vítima:

http://www.jusbrasil.com/topico/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,  comete  ato
ilícito.

De regra, o dano moral se configura pela dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima.  Desse  modo,
entendem  a  doutrina  e  a  jurisprudência  brasileira  que  seria  absurdo,  até
mesmo, impossível se exigir do lesado a prova do seu sofrimento. Por essa
razão,  tem-se  entendido  que  o  dano  moral  ocorre “in  re  ipsa”,  ou  seja,
decorre da própria conduta ofensiva do agressor, assim, provada esta atitude
ilícita, estará demonstrado o dano moral.

No caso em comento, o autor se encontrava
em situação  de  extrema  vulnerabilidade,  tendo  acabado  de  sofrer  acidente
automobilístico, o que, por si só, já havia afetado sua saúde física e psicológica.
Após dar entrada no referido hospital, o autor ainda sofreu com o furto de seu
dinheiro, em local onde, em tese, deveria se sentir seguro e cuidado.

Além disso, o próprio setor de ouvidoria do
Hospital de Emergência e Trauma da Paraíba reconheceu a “dificuldade de se
encontrar  o  responsável  pelo  desaparecimento  dos  pertences,  haja  vista  o
grande número de funcionários, pacientes e acompanhantes que transitam pelo
hospital” (fl. 14).

Nesse sentido, já decidiu o TJ-DF:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  FURTO  EM
HOSPITAL.  FALTA  DE  DILIGÊNCIAS  DO
ESTABELECIMENTO  PARA  AMENIZAR  O
SOFRIMENTO  DAS  VÍTIMAS.  DANOS  MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM.  REDUÇÃO.  1.
Demonstrada  a  ocorrência  de  falha  na  prestação  de
serviço  por  parte  da  instituição  hospitalar,
consubstanciada  na  falta  de  apoio  e  assistência
adequados aos Autores após reportarem a ocorrência do
crime de furto em suas dependências, incide na espécie o
dever  de  indenizar. 2.  Na  fixação  da  indenização  por
danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade
e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido
pela  parte  ofendida  e  o  seu  caráter  compensatório  e
inibidor,  mediante  o  exame  das  circunstâncias  do  caso
concreto. 3. Recurso dos Autores não provido e Recurso da
parte  Ré  parcialmente  provido  (TJ-DF  –  APC:
20130111700456,  Relator>  CRUZ  MACEDO,  Data  de
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Julgamento:  16/09/2015,  4a Turma  Cível,  Data  de
Publicação:  Publicado  no  DJE:  05/10/2015.  Pág.:230)
(grifei).

Portanto, o propósito do valor indenizatório a
ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos, taxando uma sanção pecuniária ao
infrator,  por  ser  responsável  pelo  ato  que foi  a  causa de  pedir  nesta  ação
indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu causa ao evento
danoso.

Desse modo, faz-se necessária a reforma da
sentença “in totum”.

     DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,  DOU PROVIMENTO  à
apelação cível, condenando o recorrido a restituir o valor de R$ 135,00 (cento
e trinta e cinco reais), devidamente atualizado e corrigido, bem como o total de
R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais.

Na  hipótese,  face  a  inversão  da
sucumbência,  condeno  o  Estado  da  Paraíba  a  pagar  os  honorários
advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 85 do NCPC, ressalvando-se, entretanto, o
que a Fazenda Estadual fica isenta do pagamento das custas processuais, nos
termos do art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/1992.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa,10 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado - Relator
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