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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  POR  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PARA  FALAR  SOBRE  O  INQUÉRITO
POLICIAL.  CÓPIA  DAS  PEÇAS  INQUISITIVAS
JUNTADAS NA EXORDIAL PELO AUTOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AGRESSÕES  E
TORTURA PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES
A  CUSTODIADO  EM  CADEIA  PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DO  DANO  E  NEXO  DE
CAUSALIDADE.  NEXO  NÃO  DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE  PROVA QUANTO  À  AUTORIA DO
ILÍCITO.  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

-  À  luz  do  princípio  pas  des  nullité  sans  grief,  não  se
decreta  a  nulidade quando  não estiver concretamente
demonstrado  o  prejuízo.

- Por ser objetiva a forma de responsabilização, para a
procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença
da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo
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de  causalidade  entre  os  dois  primeiros  elementos,
tornando-se  imperiosa,  ainda,  a  constatação  da
inexistência de causas excludentes de responsabilidade -
como,  em  regra,  ocorre  quando  verificada  culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo
ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe
faça as vezes.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  contra  a  sentença  de  fls.
170/173v, que julgou improcedente o pedido da inicial.

ADAILTON  CIRINO  ajuizou  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra o ESTADO
DA PARAÍBA, narrando que em 10 de janeiro de 2010, por volta das 13:40h,
com  outra  pessoa  conhecida  por  “Zé  Neto”,  foram  presos  pelo
destacamento  da  Cidade  de  Santana  dos  Garrotes,  acusados  de  estarem
alcoolizados e praticando desordens. 

Alegou que, na cadeia pública, passou a ser injustamente
agredido  pelos  policiais  plantonistas,  que  o  algemaram  e  acorrentaram,
passando a espancá-lo durante horas seguidas, deixando-o ao relento e sem
alimentação, praticamente desmaiado no chão e sangrando, ante as lesões
no corpo.

Após seu advogado ter acesso ao local e conseguido a
sua liberdade, foi encaminhado ao posto de saúde, sendo lá transferido ao
Hospital  de  Traumas  de  Campina  Grande,  em  razão  da  gravidade  dos
ferimentos. 
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Pediu Indenização em razão do evento.

Na  sentença  guerreada,  fls.  170/173v,  o  magistrado
destacou  que  o  autor  não  provou  que  as  lesões  sofridas  tenham  sido
praticadas pelos policiais – agentes estatais.

Nas razões recursais, fls. 175/178, argumenta o Espólio
do autor, em preliminar, cerceamento de defesa, por não ter sido intimado
para  se  manifestar  sobre  o  inquérito  policial  juntado  aos  autos  em  sua
integralidade.  No mérito,  diz que o promovente foi  preso aparentemente
sem  lesão,  mas  chegou  à  delegacia  sangrando  muito,  porém  não  foi
encaminhado ao posto de saúde ou hospital, além de no inquérito policial
não  constar  que  estava  com  ferimentos  graves,  o  que  reforça  a  tese  de
espancamento.

Ainda, alega que ao sair da cadeia pública, encontrava-
se  com  dificuldade  para  caminhar  e  ferimentos  na  cabeça,  tendo  sido
deslocado para o Hospital de Traumas de Campina Grande.

Pede o provimento do apelo.

Não houve contrarrazões, fls. 180.

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  da  preliminar  e
desprovimento do apelo. (fls. 186/191).

É o Relatório

V O T O 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
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Argumenta o recorrente, em preliminar, cerceamento de
defesa,  por  não  ter  sido  intimado  para  se  manifestar  sobre  o  inquérito
policial juntado aos autos em sua integralidade. 

Sem  razão.  É  que,  após  a  oitiva  dos  declarantes  e
testemunhas,  o  autor  não  pugnou  pela  produção  de  outras  provas  que
considerasse necessárias (fls. 153). 

Ademais, para que se alegue nulidade por cerceamento
de defesa, necessária a demonstração de efetivo prejuízo.

À   luz  do  princípio  pas  des  nullité  sans  grief,  não  se
decreta  a  nulidade quando  não estiver concretamente demonstrado  o
prejuízo:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  PRODUÇÃO
ANTECIPADA  DE  PROVAS.  INFRAERO.  UNIÃO.  ANAC.
OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO NÃO RECONHECIDO COM RELAÇÃO À ANAC.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE CITAÇÃO DA
UNIÃO.  PAS  DES  NULLITÉS  SANS  GRIEF.  PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. Não se configura
a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal  de  origem  julgou  integralmente  a  lide  e  solucionou  a
controvérsia,  tal  como  lhe  foi  apresentada.  2.  Na  hipótese  dos
autos, a Corte a quo constatou que a falta de citação da União não
lhe causou prejuízo, visto que fora facultado pelo Juízo de origem
o  seu  ingresso  no  feito,  podendo  indicar  assistentes  técnicos,
formular quesitos e contestar ou complementar a perícia realizada
nos autos. 3. O STJ já assentou entendimento no sentido de que "O
sistema  processual  é  informado  pelo  princípio  da
instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade
que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas
des nullités sans grief)" (REsp 1.051.728/ES, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira  Turma,  julgado  em  17/11/2009,  DJe  2/12/2009).  4.  As
partes  recorrentes  deixaram  de  se  manifestar  sobre  ponto
fundamental, a ausência de prejuízo para a União, o que atrai o
óbice  da  Súmula  284/STF,  segundo  a  qual  "é  inadmissível  o
Recurso  Extraordinário,  quando  a  deficiência  na  sua
fundamentação  não  permitir  a  exata  compreensão  da
controvérsia". 5. O punctum dolens do feito cautelar diz respeito
apenas  à  produção  antecipada  de  prova  com vistas  a  atestar  o
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estágio  em que se encontrava a  obra de um aeroporto,  quando
paralisada.  Despicienda,  portanto,  a  participação  da  Anac  no
processo  cautelar,  especialmente  na  condição  de  litisconsorte
passiva  necessária,  pois  a  vexata  quaestio  não  a  afeta  nem  se
relaciona às suas atribuições vinculadas ao exercício da atividade
aeroportuária, previstas nos artigos 2º, 8º, XXVIII e 47, III, da Lei
11.182/2005.  6.  Recursos  Especiais  não  providos.  (REsp
1316372/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

No caso, o magistrado se utilizou da prova constante no
Inquérito Policial, de prévio conhecimento do autor, eis que este, com a sua
exordial, juntou cópia do procedimento inquisitório, como se observa das
fls. 16/52.

Assim sendo,  não há que se  falar  em cerceamento de
defesa e, muito menos, em prejuízo advindo ao autor.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO 

Afirma o apelante que faz  jus à indenização por danos
morais e materiais, em razão de ter sido alvo de injustas agressões por parte
dos  policiais  militares.  Aduz  que  a  situação  fez  com  que  passasse  por
momentos  de  constrangimento,  humilhação  e  abalo  psicoemocional  que
transcendem em muito o mero aborrecimento cotidiano.

A presente controvérsia, por se tratar de suposto dano
experimentado pelo autor, ora apelante, oriundo de ato comissivo estatal,
deve  ser  analisada  sob  o  prisma da  responsabilidade  objetiva  dos  entes
federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

“Art. 37. 

(…)

§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.”
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Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do
Estado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do
risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do
terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público,
envolvido  no  ato  lesivo,  de  demonstrar  que  aquele  agiu  com culpa,  no
intuito de eximir-se do dever de indenizar.

Assim,  por  ser  objetiva  a  forma de  responsabilização,
para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta
comissiva ou omissiva,  do dano e  do nexo de causalidade entre  os dois
primeiros  elementos,  tornando-se  imperiosa,  ainda,  a  constatação  da
inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra,
ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força
maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as
vezes.

Feitas essas considerações iniciais sobre a teoria do risco
administrativo, que deve reger a responsabilidade do Estado no caso sob
julgamento, passo à análise do poder de polícia da Administração e de seus
limites, para, posteriormente, perquirir se houve algum excesso por parte
dos  policiais  militares  que  perseguiram  e  abordaram  o  requerente,  bem
como para constatar a existência ou não de agressões injustas. 

Pois  bem.  Dentre  as  prerrogativas  da  Administração
Pública,  com  o  fito  de  conferir  meios  de  garantir  o  cumprimento  do
exercício das atividades que lhe são afetas, encontra-se o poder de polícia
exercido pela polícia administrativa e judiciária.

O  poder  de  polícia,  na  lição  de  JOSÉ  DOS  SANTOS
CARVALHO FILHO,  pode  ser  definido  como “a  prerrogativa  de  direito
público, que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o
uso  e  o  gozo  da  liberdade  e  da  propriedade  em  favor  do  interesse  da
coletividade” (Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen Juris. 20ª
edição. Rio de Janeiro, 2008. p. 70).

Tendo  em  vista  que  a  Administração  deve  atuar  à
sombra do princípio da supremacia do interesse público, impende salientar
que, a pretexto de exercer o poder de polícia, não se configura admissível o
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arbítrio e o abuso de poder, devendo a atuação estatal guardar adequação
entre os meios empregados com o fim colimado, de modo a não exceder os
limites que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.

Em suma, é necessário que a Administração atue com
extrema cautela quando no exercício do poder de polícia, nunca se servindo
de meios  mais  enérgicos  do  que os  necessários  à  obtenção do  resultado
pretendido,  sob  pena  de  configuração  de  ato  ilícito  que  acarretará  a
responsabilidade  estatal.  Deve  sempre  haver  proporcionalidade  entre  a
medida adotada e a finalidade amparada pelo ordenamento jurídico a ser
atingida.

Especificamente, quanto ao exercício do poder de polícia
por parte de policiais civis e militares, oportuna é a transcrição da lição de
RUI STOCO:

“Ao  policial  civil  ou  militar,  como  agente  da  Administração
Pública  e  responsável  pela  polícia  preventiva  e  repressiva,  cabe
zelar  pela  ordem  e  sossego  públicos  e  pela  incolumidade  dos
cidadãos.  No exercício desse mister lhe são concedidas algumas
franquias,  como  uso  de  armas  de  fogo,  algemas  e  outros
apetrechos sem os quais não poderá bem cumprir o seu 'munus' e
combater a criminalidade. Porém, não é detentor de salvo-conduto
que lhe permita tudo, nem lhe foi concedido direito à indenidade.
O exercício  regular  desse  direito  não  passa pelo  abuso,  nem se
inspira no excesso ou desvio do poder conferido. Visando expor a
questão relativa ao abuso, René de Page inicia por assentar que o
exercício dos direitos é condicionado a certas regras fundamentais
de  polícia  jurídica.  Sem  dúvida  que  todo  direito  enseja  uma
faculdade ou prerrogativa ao seu titular,  mas  ao mesmo tempo
reconhece que tal prerrogativa deve ser exercida na conformidade
do objetivo  que a  lei  teve  em vista  ao  concedê-la  ao  indivíduo
(Traité  Elementaire,  vol.  I,  ns.  111-112).  Essa questão relativa ao
limite do exercício do direito,  além do qual poderá ser abusivo,
quer dizer,  a linha divisória entre o poder concedido e o poder
excedido, constitui a essência da teoria do abuso de direito.  (in,
Responsabilidade  Civil  e  sua  interpretação  jurisprudencial,  ed.
Revista dos Tribunais, 2ª ed., págs. 377/378).

Definidos o conceito e os limites do poder de polícia,
cumpre apreciar a legalidade da abordagem do requerente efetivada pelos
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agentes  estatais  em  questão  (policiais  militares),  bem  como  a
proporcionalidade dos meios empregados.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  autor  foi
“preso” no dia 10 de janeiro de 2010, sob acusação de desordens, em razão
do  estado  de  embriaguez,  chegou  a  desferir  socos  e  pontapés,  havendo
resistência, agindo os policiais com força física para contenção (fls. 23).

Da detida análise do teor da prova, verifica-se não haver
dúvida quanto à agressão sofrida pelo autor. O Ministério Público e o Juiz
entenderam  que  essa  agressão  é  inconteste,  mas  há  dúvida  acerca  da
autoria, se dos policiais militares ou do popular conhecido por “Zé Neto”,
que também se encontrava bêbado e teria “discutido” com o promovente.

É inconteste, também, que dois dias após o fato, ou seja,
em 12  de  janeiro  de  2010,  houve  confecção  de  laudo  de  constatação  de
ferimento, concluindo-se que o autor foi vítima de “Traumatismo Craniano
Encefálico e Raquimedular, e por isso, está com dores no corpo. Hematoma
periorbitário e hemorragia da escleolida (esquerda)” (fls. 28). 

O Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) é uma agressão
ao  cérebro,  de  origem  física,  causada  por  uma  força  externa,  que  pode
produzir  lesão  anatômica  ou  comprometimento  funcional  do  couro
cabeludo,  crânio  ou  meninges,  gerando  um  estado  temporário  ou
permanente  de  diminuição  ou  alteração  de  consciência,  que  pode
comprometer  parcial  ou  totalmente  as  habilidades  cognitivas.
Funcionamento físico e o funcionamento comportamental ou emocional do
indivíduo. (Greenberg, 1996).

Entende-se  por  Trauma  Raquimedular  (TRM)  a  lesão
traumática da coluna vertebral com associação de lesão medular, podendo
esta ser completa, ou incompleta, com ruptura total ou parcial da medula. 

Qualquer  lesão  e/ou  trauma que  acometa  essa  região
pode ser considerado um Trauma Raquimedular (TRM). As causas de um
traumatismo vão desde acidentes de automóveis e/ou motocicletas, quedas,
lesões por alguma prática esportiva (mergulhos em águas rasas), agressões,
ferimentos causados por armas de fogo. 
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As testemunhas Humberto Ivanio da Silva (fls. 34), José
Levi  Marques  de  Lima  (fls.  35)  e  José  Renato  da  Silva  (fls.  36),  que  se
encontravam recolhidos à cadeia,  no dia do fato narrado neste  processo,
disseram que não presenciaram agressões ao autor; que este chegou com
sangues  na  face,  mas  consciente  e,  inclusive,  chegou  a  dialogar  com  as
testemunhas,  falando que,  quando  esteve  em São  Paulo,  trabalhando no
corte de carne,  tomava injeções para ter força e,  quando o efeito parava,
ficava com as pernas paralisadas.

A testemunha  do  autor  ouvida  em  juízo  –  Antônio
Guilherme da Silva (fls.  156),  apenas assentou o que “ouviu dizer”,  não
tendo  presenciado  o  fato  narrado  pelo  promovente,  no  que  se  refere  às
agressões perpetradas pelos policiais na cadeia pública.

Ora, tendo em vista que o traumatismo craniano  pode
gerar  inconsciência  e,  qualquer  lesão  na  coluna  vertebral  pode acarretar
Trauma Raquimedular, de fato, nos autos, não restou demonstrado que o
TCE e o TRM tenham sido praticados pelos policiais,  podendo ter tido o
outro custodiado, conhecido como “Zé Neto”, eis que ambos se agrediram
mutuamente, quando do entrevero no bar de nome “Que Que”. 

De fato, o nexo causal não está demonstrado.

Inadmissível, pois, a pretendida indenização por danos
materiais e morais, porquanto restou ausente o nexo causal entre o dano e a
ação  ou  omissão  estatal,  não  havendo  como  atribuir  ao  Estado  a
responsabilidade pelo fato ou por suas consequências.

O  que  restou  provado  nos  autos  é  que  a  ação  dos
policiais militares foi contundente, para fins de barrarem o vandalismo e,
notadamente, porque o autor reagiu à abordagem. No entanto, não se pode
afirmar que, no exercício do poder de polícia, os policiais tenham ido além à
legalidade, e praticado agressões e, até mesmo, tortura, contra do autor.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR E,
NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de
abril  de  2018,  conforme certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e  Benevides  (Presidente),  dele  participando,  além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  Convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
Convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em João  Pessoa-PB,  12  de  abril
de 2018.

    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                         J u i z  C o n v o c a d o
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