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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  ABORDAGEM  POLICIAL.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DANO  E  A  AÇÃO  DO  ESTADO.  ACERVO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA  AMPARAR  A
REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
ARTIGO  373,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL/2015.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO
DO  “DECISUM”.  DESPROVIMENTO  DO RECURSO
APELATÓRIO.

-  A simples  abordagem policial,  em decorrência  de suspeita  de
possível prática de crime, por si só, não gera o dever de indenizar
alguém,  haja  vista  que,  in  casu,  os  policiais  agiram no  estrito
cumprimento  do  dever  legal,  o  que  não  configura  a  situação
prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, e no art. 5º,
incs. V e X, da Constituição Federal. 

- Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim,  se  ele  não se desincumbe deste  ônus,  deixando de
instruir o processo com os documentos necessários, não pode
o Juiz, através de sua imaginação, aplicar o pretenso direito
ao caso concreto que lhe fora submetido.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele  que  o sofreu.  Não havendo prova de  tal  situação,
impossível a aplicação de reparação pecuniária.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório interposto por Maria do Socorro Felinto da Silva e
Paulo Tomaz, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Campina Grande
que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, movida contra o Estado da Paraíba,
em razão dos supostos danos causados pela abordagem policial, objetivando, ao final, a condenação
em danos extrapatrimoniais, a serem arbitrados pelo Juízo.

Narram os autores que no dia 03 de junho de 2012, estavam no “bar do ligeiro” em
Campina Grande, quando foram abordados por policiais que teriam chegado ao local para averiguar
denúncia de que havia presença de menor de idade no estabelecimento.

Afirmam  ainda  que  foram  agredidos  fisicamente  e  moralmente  pelos  policiais,
conforme provas carreadas aos autos.

 Ao final, tomando como base as ofensas físicas e morais, pugnaram pela condenação
do Estado ao pagamento de indenização ressarcitória.

Com o  advento  da  sentença  (fls.  95/99),  a  Magistrada  de  primeiro  grau  julgou
improcedente o pedido formulado na exordial, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados
na inicial.

Inconformados,  os  autores  apelaram  (fls.  104/111),  argumentando  que  restou
demonstrado no caderno processual a situação violenta,  vexatória e exacerbada dos policiais no
momento da abordagem e averiguação de ocorrência.

Pugnaram ainda pela aplicação do ressarcimento pecuniário requerido, em virtude
dos abalos psíquicos causados pelos agentes do demandado, conforme acervo probatório juntado
aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que sejam acolhidos o pleito
ressarcitório constante da peça vestibular (fls. 02/09).

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 115.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de Justiça  opinou pelo  desprovimento  do
recurso apelatório (fls. 121/126).

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Cuida-se de  “Ação de Indenização por Danos Morais”, movida contra o  Estado da
Paraíba, em razão dos supostos danos causados pela abordagem policial.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença  (fls.  95/99),  prolatada  pela  Juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre  magistrada  ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(….) Para a solução do litígio importa analisar a licitude ou não da
conduta  da  Administração  Pública,  bem  como  o  dano  sofrido  pelos
autores e o nexo causal quando da abordagem realizada por policiais
militares.
Pelas  provas coligidas aos autos,  não se  verificou qualquer excesso
cometido  no  exercício  da  atividade  policial  que  leve  a  crer  que  foi
extrapolado o estrito cumprimento do dever legal a ponto de enveredar
para a licitude e abuso de autoridade. 
Não há nos autos comprovação dos fatos narrados na exordial. Foram
colhidos somente os depoimentos dos autores e de um amigo que com
eles estavam no bar, não sendo possível concluir que houve o uso da
força de maneira imoderada.
Nesse ínterim, concluo que a ação dos policiais não caracterizou ilícito,
pois,  os  autores  não  desincumbiram de  seu  ônus  de  provar  que  os
policiais agiram com arbitrariedade ou excesso, na abordagem. Logo,
tenho como legítima a conduta,  pois,  de todo o conjunto probatório
trazido aos autos, nada leva a crer que os policiais agiram fora dos
limites do estrito cumprimento de um dever legal.
(…)
Dessa  forma,  como  não  restou  comprovado  nos  autos  que  o  ente
público,  através  da  atuação  de  seus  policiais  militares,  agiu  com
excesso,  abuso de poder ou arbitrariedade no cumprimento de suas
funções, não há como acolher a pretensão indenizatória, razão pela
qual de ser julgado improcedente o pedido de reparação.”  - fl. 96/99 -
Grifo nosso.

Nesse norte, considerando a presente situação, em sendo objetiva a responsabilidade
civil do Estado, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ela somente poderá ser
afastada ou mitigada quando demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, se
verificadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou fato imputável a terceiro, vejamos:

Art. 37 da Constituição Federal:

§  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.

Desembargador José Ricardo Porto
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Dessa maneira, a princípio, o promovido teria responsabilidade de ordem objetiva
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos da legislação acima
citada, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa da prestadora de serviço público para
que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido.

Ocorre que o demandado se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência
de nexo causal,  ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito,  força maior,  ou fato
exclusivo de terceiro.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de reconhecimento da
reparação pecuniária correspondente ao suposto abalo psíquico suportado pelos promoventes, tão
bem analisado pelo julgador “a quo”.

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que
não aconteceu “in casu”. 

Dito isto, diga-se, por oportuno, que os requerentes, objetivando provar o alegado,
carrearam apenas termo de declaração (fls. 14/15), bem como depoimento colhidos dos autores e de
um amigo que os acompanhava no momento da abordagem (fls. 85/86), todos inconclusivos, sem,
contudo, juntar acervo probatório para amparar o efetivo constrangimento moral alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus probandi ao demandante, nos termos
do  art.  373,  I,  do  Código  de  Processo  Civil/2015,  este  não  se  desvencilhou  deste  requisito
processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é  peculiar,
esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in "Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do ônus
da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: '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.  De  tal  forma,  adotou  a  teoria  de  Carnelutti,
estabelecida no seguinte princípio: 'Quem opõe uma pretensão em juízo
deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve,
por seu lado, provar os fatos do quais resulta; em outros termos - quem
aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato
ou  fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Acerca da questão, colaciono vasta jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal
de Justiça: 

Desembargador José Ricardo Porto
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RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Dano  moral.  Indenização.
Cumprimento de mandado de prisão.  Abordagem policial.  Exercício
regular do direito. Dano não caracterizado. Não há que se falar em
responsabilidade  civil  do  estado  diante  da  conduta  de  policiais  que
agiram em exercício regular de direito, cumprindo mandado de prisão
em aberto,  após consulta na rede infoseg,  mormente quando não se
apresenta  configurado  abuso  de  direito,  dolo,  e  mesmo  má-fé  ou
leviandade que justificasse a indenização requerida. Hipótese em que o
autor  não  se  desincumbiu  do  ônus  probatório  quanto  à  efetiva
ocorrência do alegado abalo de ordem moral e material, não fazendo
jus  a  indenização  requerida  pelos  danos.  Ademais,  a  simples  ação
policial,  desacompanhada  de  qualquer  comprovação  acerca  do
elemento  anímico  dos  agentes  nela  envolvidos,  não  gera  pura  e
simplesmente  o  dever  de  indenizar,  ficando  na  esfera  no  exercício
regular  de  um  direito  por  parte  do  ente  público  demandado.
Desprovimento  do  apelo.  (TJPB;  AC  0000297-55.2010.815.1071;
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque; DJPB 02/04/2014; Pág. 32) Grifo nosso

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ABORDAGEM  POLICIAL.  SUSPEITA  DE APARENTE PRÁTICA
DE  CRIME.  ESTRITO  CUMPRIMENTO  DO  DEVER  LEGAL.
MATÉRIA JORNALÍSTICA INFORMANDO O EPISÓDIO. FATOS
QUE  NÃO  GERAM  DANOS  MORAIS  SUSCETÍVEIS  DE
INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. A simples abordagem policial,
em decorrência de suspeita de possível prática de crime, por si só, não
gera o dever de indenizar alguém, haja vista que, in casu, os milicianos
agiram no estrito cumprimento do dever legal, o que não configura a
situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, e no art.
5º, incs. V e X, da Constituição Federal. É dever da imprensa cobrir,
via  matéria  jornalística,  fatos  que  causem  impacto  na  sociedade,
exercendo, assim, as prerrogativas que lhe são asseguradas pela Lei
maior. (TJPB;  AC  200.2007.777905-2/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
17/07/2013; Pág. 12) Grifo nosso 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ABORDAGEM  DE
AGENTES  DE  TRÂNSITO.  AUTOR  QUE  NÃO  PORTAVA
DOCUMENTO  OBRIGATÓRIO.  APREENSÃO  DO  VEÍCULO.
ESTRITO  CUMPRIMENTO  DO  DEVER  LEGAL.
CONFIGURAÇÃO.  RAZOABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DANO
EFETIVO. DESPROVIMENTO DO APELO. O estrito cumprimento
do dever legal por policial que determinou a apreensão de veículo em
"blitz" de trânsito, em virtude de averiguação de infração (art. 133 c/c
232, do CTB), não demonstrado excesso, não tem o condão de gerar
dano  moral,  bem  como  o  mero  incômodo  e  aborrecimento  não
autorizam  o  ressarcimento  pretendido,  sob  pena  de  se  valorizar
demasiadamente suscetibilidades, incorrendo em injustiça. (TJPB; AC
200.2005.055.062-9/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos; DJPB 26/03/2008; Pág. 5)  Grifo nosso

Desembargador José Ricardo Porto
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RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Dano  moral.  Indenização.  Prisão  em
flagrante. Acusação de roubo. Abordagem policial. Exercício regular
do  direito.  Dano  não  caracterizado.  Não  há  que  se  falar  em
responsabilidade  civil  do  estado  diante  da  conduta  de  policiais  que
agiram  em  exercício  regular  de  direito,  prendendo  em  flagrante
suposto  autor  de  crime,  mormente  quando  não  se  apresenta
configurado abuso de direito, dolo, e mesmo má-fé ou leviandade que
justificasse a indenização requerida. Hipótese em que o autor não se
desincumbiu  do  ônus  probatório  quanto  à  efetiva  ocorrência  do
alegado abalo de ordem moral, não fazendo jus a indenização a esse
título  requerida.  Ademais,  a  simples  investigação  policial,
desacompanhada  de  qualquer  comprovação  acerca  do  elemento
anímico dos agentes nela envolvidos, não gera pura e simplesmente o
dever  de  indenizar,  ficando  na  esfera  no  exercício  regular  de  um
direito por parte do ente público demandado. Desprovimento do apelo.
(TJPB; AC 0026339-67.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 10/12/2013;
Pág. 9) Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. Apelação cível.  Ação de indenização.
Danos  morais  e  materiais.  Ausência  de  demonstração  da  culpa  do
demandado. Improcedência da demanda. Irresignação da promovente.
Não  comprovação  dos  fatos  constitutivos  do  direito  autoral.
Inteligência  do  art.  333,  I,  do  código  de  processo  civil.  Não
desincumbência.  Conjunto  probatório.  Desfavorável  à  pretensão
autoral.  Sentença.  Manutenção. Provimento.  A  recorrente,  em
audiência,  dispensou  a  produção  de  provas,  ratificando  apenas  os
documentos  apresentados  na  inicial.  Boletim  de  acidente  de  trânsito
elaborado  pela  polícia  rodoviária  federal  não  conclusivo  quanto  a
atribuição  da  culpa.  Para  que  haja  a  responsabilização  civil  do
requerido indispensável  a presença da ilicitude da conduta,  nexo de
causalidade  e  dano.  A parte  autora  precisa  demonstrar  em juízo,  a
existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de
seu direito, consoante exigência do art. 333, I, do código de processo
civil,  o  que  não  ocorreu  no  presente  caso. (TJPB;  APL  0027273-
25.2010.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 02/06/2015; Pág. 12)  Grifo
nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  DANO.  PROVA  INSUFICIENTE.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DOS  AUTORES  NÃO
DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Nos  termos  do  art.
333,  I,  do  CPC,  cabe  aos  autores  provar  o fato  constitutivo de  seu
direito, ônus do qual não se desincumbiram. Inexistindo um juízo de
certeza e segurança no que diz respeito a quem começou a briga, ou foi
a responsável inicial pelas ofensas verbais e posterior agressão física,
deve  ser  afastada  a  pretendida  indenização  por  danos  morais.
Desprovimento  do  apelo. (TJPB;  Rec.  200.2007.743.301-5/001;

Desembargador José Ricardo Porto
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Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Leandro dos Santos;
DJPB 03/09/2013; Pág. 15)  Grifo nosso.
  

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROCESSUAL DO
AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
De acordo com o art.  333,  I,  do CPC,  constitui  ônus processual do
autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não logrando
êxito  neste  sentido,  o  recurso  deve  ser  desprovido. (TJPB;  AC
200.2009.020901-2/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 26/03/2013; Pág. 13)
Grifo nosso.

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Ônus
da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial.
Decisões  anteriores  fundadas  nas  provas  acostadas  aos  autos.
Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos
alegados  danos  materiais  e  morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe a
prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível
aplicação  da  inversão  do  ônus  da  prova  ao  CDC,  tal  instituto  não
possui  aplicação absoluta.  A inversão deve  ser  aplicada “quando,  a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de  experiências”.  -
Entenderam  as  instâncias  ordinárias,  após  análise  das  provas  dos
autos,  que  o  recorrente  não  comprovou  as  falhas  na  prestação dos
serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório.  Óbice  da  Súmula  7  do  STJ.  -  O  recorrente  não
provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir
direito  a  uma indenização  por  danos  materiais  ou  morais.  Recurso
especial não conhecido”. (Resp 741393/PR – RELATORA MINISTRA
NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – JULG. EM 05/08/2008).
GRIFO NOSSO.

Diante do exposto, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
 7



Apelação Cível nº 0000150-03.2013.815.0011

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06-R-J/04

Desembargador José Ricardo Porto
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