
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000024037

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1022924-04.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
ALESSANDRA DE LIMA SOUZA, são apelados EDUARDO LUIZ DA SILVA 
SANTOS, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, SUELI APARECIDA PESTANA e 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora improvido.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

MAURÍCIO FIORITO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1022924-04.2015.8.26.0053
Apelante: Alessandra de Lima Souza 
Apelados: Eduardo Luiz da Silva Santos, José Aparecido da Silva, Sueli 
Aparecida Pestana e Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 11019

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO – ASSÉDIO MORAL, INJÚRIA, CALÚNIA 
E DIFAMAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS 
MORAIS – Ato praticado na vigência do antigo CPC – 
Aplicação do artigo 14 do novo CPC – Pretensão de 
reparação de danos morais decorrentes de assédio moral, 
injúria e calúnia praticados no âmbito interno de 
Companhia de Polícia Militar do Estado de São Paulo – 
Falta de prova dos fatos alegados – Não comprovação do 
fato constitutivo do direito (CPC, art. 333, I) – Ausência de 
nexo de causalidade entre os supostos atos ilícitos dos 
agentes estatais e os supostos danos suportados pelo autor – 
Sentença de improcedência mantida, por falta de prova do 
alegado – Recurso da autora improvido.

Trata-se de recurso de apelação da policial militar Alessandra de 

Lima Souza contra a r. sentença de fls. 396/404 que, nos autos da ação ordinária1 

movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e os policiais militares 

José Aparecido da Silva, Eduardo Luiz da Silva Santos e Sueli Aparecida 

Pestana, objetivando reparação de danos morais decorrentes de assédio moral, 

injúria e calúnia praticados no âmbito interno de Companhia de Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, julgou improcedente o pedido, por falta de prova dos fatos 

alegados, e condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.

Pugna a apelante pela reforma do julgado, reiterando, em síntese, ter 

sido vítima de atos ilícitos perpetrados por policiais militares no âmbito interno de 

Companhia de Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 406/420).

Recurso recebido, processado e respondido (fls. 423/437).

1 Valor da causa em 19/06/2015: R$ 72.400,00.
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É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. 

Alega a autora na inicial que é policial militar, atualmente lotada no 

COPOM, e que, em outubro de 2013, quando estava lotada na Seção de Justiça e 

Disciplina da 2ª Companhia de Polícia Militar, 28º Batalhão, foi surpreendida com 

comentário de que teria sido apelidada de "a primeira dama da Segunda 

Companhia" e “a garota da laje”. 

Indignada, pois é casada e mãe de dois filhos, buscou mais 

informações sobre esse boato e obteve a informação de que seu então superior 

hierárquico, o Encarregado Administrativo Subtenente PM José Aparecido da Silva, 

segundo na escala de comando do Batalhão, teria disseminado o boato, 

supostamente presenciado pelo Soldado PM Eduardo Luiz da Silva, de que ela 

manteve relações sexuais com o Comandante da Companhia, Capitão PM Emerson 

de Oliveira Lima, dentro das instalações da Companhia. 

Alega que José Aparecido da Silva também teria disseminado o boato 

de que ela permanecia no estacionamento da Companhia, expondo-se de maneira 

lasciva aos cidadãos.

Afirma, ainda, que José Aparecido da Silva teria acusado a autora de 

roubar R$ 15.000,00 de sua gaveta da mesa, fazendo com que quase fosse presa, 

mas, ao ser questionado pelo Comandante de Companhia, mudou a versão dos fatos, 

dando meros exemplos do que poderia ter ocorrido caso tivesse a intenção de 

prejudicá-la. 

Assim, a autora foi remanejada para trabalhar na cozinha do batalhão, 

sem que isso tenha interrompido as injúrias até então recebidas, haja vista ter sido 

surpreendida por José Aparecido com ofensas gratuitas ("Lima, pega no meu pau"). 
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Afirma que, diante das supostas injúrias e calúnias, levou os fatos ao 

conhecimento do Capitão Emerson, que instaurou investigação preliminar, com 

posterior abertura de sindicância administrativa.

Em razão de tais fatos, ajuizou a presente ação, pugnando pela 

compensação dos danos morais sofridos, sintetizando as condutas ilegais dos 

requeridos da seguinte forma: José Aparecido da Silva, Subtenente PM Encarregado 

Administrativo à época dos fatos, constrangeu, humilhou, assediou e caluniou a 

autora; Eduardo Luiz da Silva, Cabo PM, apesar de, supostamente ter presenciado a 

prática de relações sexuais dentro da Companhia, quedou-se inerte em elaborar 

documento ou reportar o superior sobre o ocorrido, tendo divulgado inverdades a 

todo o efetivo da Companhia; Sueli Aparecida Pestana, Cabo PM, deixou de 

elaborar documento dando conta da retirada da chave da gaveta do Encarregado 

Administrativo; a Fazenda do Estado deve responder objetivamente pela conduta 

dos seus agentes.

A inicial de fls. 01/17 veio acompanhada de cópia parcial dos 

procedimentos administrativos relativos aos fatos narrados (fls. 18/90).  

Os requeridos apresentaram contestações, sustentando, em síntese, 

ausência de qualquer ilegalidade. José Aparecido alega que a autora é pessoa de 

difícil convivência, e que ele, na condição de Encarregado Administrativo, a 

advertiu em razão de seu comportamento impróprio em relação a postura e 

vestuário, dentro e nas proximidades do Batalhão. Afirma que possui um jeito 

despojado, mas nunca de forma desrespeitosa, repelindo qualquer intuito de assediar 

(fls. 109/114). Os demais requeridos informam a inexistência de prática de qualquer 

conduta ilegal com relação à autora (fls. 123/128; 134/139; 151/162).  

Após réplica (fls. 210/220), foi realizada audiência, com a oitiva de 

uma testemunha arrolada pela autora e quatro arroladas pelos requeridos, todos 

policiais militares (fls. 238; 245; 280; 331/332). 
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As partes trouxeram novas cópias parciais dos procedimentos 

administrativos (fls. 166/208; 221/236; 292/307; 347/373) e apresentaram alegações 

finais. 

Em 12/08/2016, sobreveio a sentença de fls. 396/404 que julgou 

improcedente o pedido, “pois impossível comprovar a ação dos agentes públicos e 

inexistente a omissão da Fazenda, elementos esses fundamentais para que o pleito 

da autora fosse procedente”, nos seguintes termos:

Dos documentos, extraiu-se que nos autos da Investigação 
Preliminar nº 28BPMM-084/26/13 apurava-se aspectos que dariam 
sentido à causa de pedir. Ali se alega que o corréu José Aparecido da 
Silva, ao tempo que serviu a Companhia, semeou inimizades, 
discórdia e mal estar entre seus subordinados, inclusive usando de 
sua graduação para intimidar os demais membros (fls. 20/31) e que 
havia comentários no Batalhão a respeito do Capitão Emerson e a 
Cabo Lima terem sido surpreendidos na laje praticando atos de 
cunho sexual, embora nalguns dos depoimentos o nome dos 
envolvidos não seja sabido e/ou mencionado (fls. 32/49). Entretanto, 
parecem ambas as ideias serem de conhecimento comum do 
Batalhão.

Da oitiva das testemunhas, depreendeu-se que o setor em que a 
autora exerceu sua atividade, ora Justiça e Disciplina, causava 
sentimento de distanciamento e repulsa dos demais colegas; que no 
meio militar é comum a graduação seguida do  nome de guerra ; que 
José Aparecido da Silva tem o constante costume de apelidar seus 
colegas; que não é comum o apelidado manifestar insatisfação ao 
superior; e que o apelido da autora de 'primeira dama' era de 
conhecimento de muitos, senão de todos dentro da Companhia, bem 
como o episódio envolvendo o Capitão Emerson, pois a própria 
autora narrou os acontecimentos em reunião de pessoal.

Nesse sentido a prova. Passo a ponderar: 
Quanto ao corréu José Aparecido da Silva é certo que o mesmo 

possui conduta duvidosa, senão censurável, ao apelidar os colegas. 
Muitas das testemunhas afirmaram que ele é responsável costumeiro 
pelos apelidos pejorativos distribuídos aos membros da Companhia, 
e se sabe que dentro da hierarquia e disciplina militar, pouca 
margem há para o subordinado mostrar insatisfação. Logo, bastante 
razoável e presumível que os apelidos não sejam do gosto dos 
apelidados, e sirvam mais ao divertimento do corréu e de seus 
aliados do que propriamente de uma interação saudável entre 
colegas de farda. Entretanto, no presente caso, não há provas 
suficientes a fim de comprovar que o apelido de "primeira dama" da 
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autora foi de sua criação. A suspeita é forte, mas prova sólida não 
há. Tampouco há provas no sentido de que houve o insulto "Lima, 
pega no meu pau" e tantos outros narrados em exordial. Ainda, 
quanto ao episódio das chaves, há controvérsias quanto à conduta 
desse corréu, e sobre a exata dimensão entre acusação e elucubração 
sobre furto, pois não existem provas que possibilitem dizer se este 
corréu de fato acusou a autora de furto de dinheiro. O furto 
aparentemente inexiste, e a elucubração é inadequada, mas em 
princípio, apenas demonstra a falta de trato do interlocutor, e não 
exatamente um dano moral. Assim, ainda que o histórico pareça lhe 
julgar, e que haja decisão administrativa lhe culpando, ao Juízo não 
está comprovada a conduta própria e específica do acusado 
exatamente contra a autora. Traçar um panorama é insuficiente para 
condenação.

Quanto ao corréu Eduardo Luiz da Silva Santos, em pese este 
seja apontado como o responsável por ter difundido o boato 
referente ao envolvimento da Cabo Lima e o Capitão Emerson, mais 
precisamente da prática de sexo oral na laje, tal apontamento 
também não prospera. Isto porque, em primeiro lugar, conforme 
relatos, o cabo Eduardo não estava sozinho no suposto momento em 
que surpreendeu a ocorrência da prática sexual, estando na 
companhia do Cabo Antônio. Ademais, não é possível afastar a 
possibilidade que eventualmente o próprio Capitão Emerson possa 
em princípio ter criado um boato entre amigos próximos que fugiu de 
seu controle. Boato de mau gosto, mas possível. Isso porque é fato 
que a prova do processo não demonstra a origem. Nem mesmo 
sugere e por consequência, não prova. A partir do momento em que o 
cabo Eduardo confirma o fato, mas nega autoria do comentário, tudo 
passa ao campo da mera especulação. Em segundo lugar, a própria 
autora na reunião mensal, na tentativa de acabar com os boatos 
infelizmente acabou por trazer à tona os fatos, tornando-os de 
conhecimento geral, o que torna nesse momento impossível mapear a 
origem. Tal e qual a situação anterior do corréu José Aparecido, os 
elementos de prova dão conta de uma possibilidade, mas não de 
certeza. Bastante possível, talvez até provável, mas não provado. 
Mais uma vez, portanto, a prova produzida é insuficiente para a 
condenação pessoal. 

Quanto à corré Sueli Aparecida Pestana também não possui 
sucesso as alegações da autora. Isto porque não há provas no 
sentido de que esta tenha sido responsável pelos dissabores 
experimentados por Alessandra. Da exordial, extrai-se que Sueli 
estava presente no episódio em que a autora pegou as chaves que se 
encontravam na gaveta da mesa de José Aparecido e, por este 
motivo, deveria ter elaborado documento dando conta da retirada da 
chave. Entretanto, da exordial também é possível visualizar que tais 
práticas não eram comuns. Nesse sentido, impossível esperar 
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conduta precisa desta corré. Tratando-se de ato alheio ao 
procedimento comum para o caso de chaves encontradas, como bem 
narrado pela autora à f. 7, não era esperado que Sueli elaborasse o 
documento pretendido pela autora. Ademais, indaga a autora que 
Sueli deixou de defendê-la no momento em que foi acusada de furto 
por José Aparecido. Todavia, não cabia a esta corré defender a 
autora ou realizar qualquer outra atitude neste sentido, senão em 
procedimento administrativo, mas cuja culpa ou prova aqui nestes 
autos inexiste. Logo, inexiste contra Sueli, portanto, qualquer prova 
de má conduta.

Enfim, quanto a Fazenda do Estado, melhor sorte não assiste a 
autora. Palpável que no Batalhão existiu um problema disciplinar, 
embora não haja identificação dos autores. Do ponto de vista da 
responsabilidade civil da Fazenda do Estado, isso não prejudicaria a 
sua condenação, afinal, mesmo que não seja conduta dos corréus, 
certamente foi conduta de outros dos comandados do Batalhão, em 
relação aos quais, a Fazenda do Estado responde civilmente. 
Entretanto, apesar dos eventos, do ponto de vista administrativo, a 
Fazenda do Estado não se omitiu. Desde que o tema se tornou 
perceptível, ainda no comando do Capitão Emerson, houve adoção 
de providências disciplinares para coibir a inadequação do que 
vinha ocorrendo. Fez-se investigação preliminar, bem como 
inquérito policial militar, a fim de que os fatos fossem apurados. 
Nesse sentido, impossível atribuir a Fazenda do Estado omissão em 
qualquer dos seus atos, especialmente culpa por negligência. 
Formalmente, fez-se o que havia de ser feito. Não se diga, doutra 
banda, que seja caso de responsabilidade objetiva. Não há nos 
eventos atos próprios de agentes estatais. Há condutas particulares, 
que a Fazenda do Estado coibiu, com processos administrativos, que 
apuraram as práticas de José Aparecido da Silva e, ao menos em um 
primeiro momento, tendo em vista a falta de notícia de decisão final 
dos mesmos, vislumbraram que as mesmas cominaram nos crimes 
previstos nos artigos 214, 215, 216 e 222 do CPM, o que confirma a 
tese que não há que se falar em omissão por parte desta corré. 

Assim, em que pese a existência dos fatos narrados em 
exordial, impossível é a associação dos mesmos com relação a 
determinado indivíduo. A proporção dos fatos no ambiente da 
Companhia tornou-se tamanha que impossível identificar a raiz dos 
boatos, dos apelidos ou do mal entendido quanto à chave. Isto pois, 
conforme vasta prova testemunhal, a própria autora enunciou o que 
estava acontecendo em reunião com muitos dos membros da 
Companhia. Dessa forma, aqueles que não tinham conhecimento do 
ocorrido, tiveram interesse e passaram a ter, motivados pela própria 
voz de Alessandra de Lima Souza. Por conseguinte, não há que se 
falar em responsabilidade civil, tampouco em danos morais, pois 
conforme exposto, impossível comprovar a ação dos agentes públicos 
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e inexistente a omissão da Fazenda, elementos esses fundamentais 
para que o pleito da autora fosse procedente.

(...)
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora apelou.

No entanto, a sentença não comporta reparos.

O art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade 

objetiva da Administração por ato comissivo de seus agentes: causado o dano, a 

Administração por ele responde se presente o nexo causal, independentemente de 

culpa.

Nesses casos, o ente estatal só se exime da responsabilidade se 

inexistir nexo entre o comportamento comissivo de seus agentes e o dano, com a 

constatação de que o dano não foi causado por ele  mas por terceiro, pela própria 

vítima ou por caso fortuito ou de força maior.

Por outro lado, o art. 333, inc. I, do CPC/1973, aplicável ao caso em 

razão do disposto no art. 14 do CPC/2015, estabelece que incumbe ao autor a prova 

dos fatos constitutivos de seu direito.

Ocorre que, no caso, a autora não se incumbiu desse ônus, não 

havendo nos autos prova dos fatos alegados.

Ao que se pôde extrair dos autos - instruídos com cópias parciais e 

desordenadas dos processos administrativos instaurados pela Polícia Militar -, em 

razão dos fatos apurados na Investigação Preliminar nº 28BPM/M-084/26/13, foram 

instaurados ao menos três processos administrativos: o Inquérito nº 

28BPM/M-005/06/14, relativo às condutas praticadas por José Aparecido Silva 

capazes de serem caracterizadas como calúnia, injúria, difamação e constrangimento 
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ilegal, consistentes em colocar apelidos, fazer brincadeiras de mal gosto, com 

palavras obscenas e de duplo sentido, assediar e intimidar policiais (fls. 20/31; 

32/62; 64/71; 72/74; 75); a Sindicância nº 28BPM/M-070/06/14 e o Processo 

Disciplinar nº CPC-118/134/15, relativo a suposta prática de relação sexual no 

interior da Companhia, instaurados a partir do depoimento, nos autos do inquérito, 

do requerido Eduardo Luiz da Silva, de que teria visto o Capitão Emerson de 

Oliveira Lima “saindo de um dos cômodos em construção da 2ª Cia, com o 

uniforme desalinhado, gandola desabotoada, e logo em seguida, saiu o Cb PM 

Alessandra de Lima Souza com a gandola desabotoada e o cabelo desarrumado” 

(fls. 63; 221/236). 

Ocorre que, de acordo com as informações das partes, parcialmente 

ratificadas por documentos, os processos administrativos não resultaram em 

aplicação de sanções aos envolvidos, por falta de prova das alegações, seja de 

eventual conduta criminosa de José Aparecido da Silva, seja da prática da 

relação sexual.

De fato, o Inquérito nº 28BPM/M-005/06/14 foi arquivado em 

22/07/2015, em face da ausência de elementos aptos para prosseguir a ação penal. 

No parecer de promoção do arquivamento, que foi acolhida pelo juiz, o Ministério 

Público asseverou que a investigação foi iniciada de ofício pelo Cap PM Emerson de 

Oliveira Lima, para investigar comportamentos e atitudes inadequadas do SubTen 

PM José Aparecido da Silva (fls. 370/373; 446):

Causa espanto que até então nenhuma policial havia 
procurado o Capitão para reclamar do investigado, porém, quando 
por  aquele questionadas, todas quiseram relatar algum apelido 
indelicado ou brincadeira de mal gosto que teriam sido proferidos 
pelo Sub Tenente.

Chama atenção, ainda, que, apesar de, perante o Cap PM 
Emerson, narrarem algum tipo de incomodo com o comportamento 
do investigado, a maioria das policiais ouvidas reforçam que não 
achavam que o SubTenente tinha intenção de ofende-las e que 
falava com elas em tom de brincadeira.

Também não é de se estranhar que um dos depoimentos 
contrários ao investigado mais contundentes seja o da Sd PM 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1022924-04.2015.8.26.0053 -Voto nº 11019 10

Alessandra de Lima Souza. Isso porque há boatos de que ela se 
relacione amorosamente com o Cap PM Emerson e, mais, que o 
SubTen PM investigado seria um dos responsáveis por alimentar 
este boato.

Assim, além de extremamente duvidosa a presença dos 
animus injuriandi e difamandi nas condutas do averiguado, não 
pode ser ignorada a existência de um prévia animosidade entre ele e 
o Cap PM Emerson, pessoa responsável pelo início das 
investigações.

Destarte, confrontando todos os elementos de prova trazidos 
aos autos, verifica-se que não há razão para continuação da 
persecução penal. 

(...)   

Por outro lado, constou do relatório apresentado na Sindicância nº 

28BPM/M-070/06/14 declaração do requerido Eduardo Luiz da Silva dos Santos, no 

sentido que, “na época, trabalhava na 2ª Cia. do 28BPM/M, que estava escaldo de 

prontidão juntamente com o Cb PM Antônio serviço de dia, quando 

aproximadamente por volta das 18h30min foram verificar se havia uma bota velha 

sobrando na parte superior da Cia., sendo que lá chegando, iniciaram a procura, 

momento em que passou a ouvir barulhos em um dos comandos; que de imediato foi 

saber o que estava acontecendo, e que devido estar escuro, utilizou a lanterna, que 

neste momento, saiu do cômodo o Cap PM Emerson todo desarrumado, com sua 

camisa desabotoada e para fora da calça, que também estava desabotoada e que em 

seguida saiu a Cb PM Lima, com a camisa desabotoada e o cabelo bagunçado, ou 

seja, todo desajeitado; que nesse momento não disseram nada e saíram do local; 

que momentos depois, a Cb PM Lima perguntou ao declarante o que queria com 

ela, sendo respondido que nada, pois apenas estava procurando uma bota velha 

para utilizar em serviços de pedreiro” (fls. 166/192; 193/208).

No entanto, de acordo com a autoridade competente, as provas não 

foram conclusivas a respeito das peculiaridades fáticas de eventual ato libidinoso no 

interior da Companhia, com verificação de prática de eventuais transgressões 

disciplinares (fls. 166/193; 194/202; 203/205):

As provas produzidas nos autos não restaram conclusivas. 
Com efeito, as peculiaridades fáticas que se deram a questão, por si 
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sós, apresentam dificuldade na solução do litígio, isso em vista que 
uma uma parte declara que viu os policiais militares saindo de 
dentro de um cômodo desalinhados, e a outra parte envolvida se 
defende dizendo que nunca frequentou o piso superior e nem estava 
naquele local no dia do fato. Em casos tais, ocorrido em um local 
de pouco uso, pouca iluminação, somente através de uma prova 
segura e convincente, ou um vídeo que demonstre quem estava no 
referido local. Contudo, no caso, além de não existir tal prova 
segura, vídeos, os elementos probatórios não permitem concluir 
quem estaria naquele local, ou seja, somente quem estava presente 
naquele local, os envolvidos, mas um afirma que estava e as outras 
dizem que não estava. Como se vê, as versões apresentadas pelas 
partes são contraditórias, pois o Cb PM Eduardo afirma que viu os 
dois milicianos no piso superior, e o Cap PM Emerson e ao Cb PM 
Lima alegam que não estavam ou nunca subiram no piso superior. 
Não é possível concluir quem está dizendo a verdade, nem o motivo 
de tal alegação (fl. 204). (...)

Apesar da contradição entre as partes, vislumbro, em tese, 
indícios de transgressão disciplinar dos envolvidos nas seguintes 
conformidades: 4.1. o Cap PM Emerson de Oliveira Lima, por ter 
dado azo para que outros policiais fizessem comentários desonrosos 
em relação à sua atitude com a Cb PM Alessandra de Lima Souza; 
4.2. a Cb PM Alessandra de Lima Souza, por ter dado azo para que 
outros policiais da Companhia fizessem comentários desonrosos em 
relação à sua atitude com o Cap PM Emerson de Oliveira Lima; 
4.3. o Cb PM Eduardo Luiz da Silva Santos, por não ter tido o 
cuidado ao noticiar fato, que em tese vislumbrou, envolvendo 
superior hierárquico, dando azo para que se espalhassem boatos 
acerca de possível cometimento de atos libidinosos entre o Cap PM 
Emerson e a Cb PM Lima; 4.4 o Cb PM Edmilson Lourenço 
Antonio, por não ter tido o cuidado ao noticiar fato, que em tese 
vislumbrou, envolvendo superior hierárquico, dando azo para que 
se espalhassem boatos acerca de possível cometimento de atos 
libidinosos entre o Cap PM Emerson e a Cb PM Lima (fl. 205). 

Ocorre que não se tem qualquer documento acerca do resultado final 

da Sindicância nº 28BPM/M-070/06/14 e do Processo Disciplinar nº 

CPC-118/134/15. No entanto, informou a autora que não houve aplicação de 

penalidades no bojo dos aludidos processos, informação que não pôde ser verificada 

por falta de prova documental (fls. 444/445).

Como se sabe, há independência entre as esferas administrativa e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1022924-04.2015.8.26.0053 -Voto nº 11019 12

civil, razão pela qual o resultado dos aludidos processos administrativos não vincula 

este juízo cível.

No entanto, diante da não apuração de qualquer ato ilícito aos 

requeridos em sede administrativa, cabia à autora, nesta sede, comprovar os fatos 

alegados, a fim de se imputar a eles a responsabilidade civil, ônus do qual, repita-

se, a autora não se desincumbiu.

Como bem constou da sentença, a prova documental e testemunhal 

produzida indicou mera possibilidade de ocorrência dos fatos alegados, o que, por 

óbvio, é insuficiente para a comprovação da ocorrência dos eventos danosos e do 

surgimento do dever de reparação por parte dos correqueridos e do Estado.  

Com efeito, a testemunha da autora Dário Cordeiro da Rocha, policial 

militar reformado, afirmou não ter presenciado os fatos (fls. 281/282); por outro 

lado, a testemunha Emerson de Oliveira Lima, Comandante da Companhia, não 

compareceu e teve sua oitiva dispensada pela autora (fls. 280; 331).   

A testemunha Adriana D'Almeida Freitas Lobo, relatou conhecimento 

do apelido da autora de "primeira dama da companhia" e ter ouvido dizer acerca de 

um eventual relacionamento da autora com o Capitão Emerson. Afirmou que a 

autora trajava roupas inadequadas em ambiente militar, sendo objeto de comentários 

dentro da companhia, e que José Aparecido chamava policiais por meio de apelidos, 

afirmando  desconhecer colegas que ficaram ofendidos em razão de apelidos (fls. 

333/334).

Manoel Flávio de Carvalho Barros nada acrescentou com relação aos 

fatos ora discutidos (fls. 335/336).

Conceição Aparecida Cedrim afirmou já ter ouvido José Aparecido 

chamar policiais por meio de apelidos, em tom de brincadeira, sem qualquer 

manifestação de descontentamento dos apelidados. Alegou não saber sobre o 

suposto relacionamento entre Capitão Emerson e Alessandra, apenas boatos de que 
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os dois praticaram sexo oral na laje (fls. 337/338).

Carlos Eduardo dos Santos alegou ter ouvido do requerido Eduardo 

Luiz da Silva Santos que, “no dia da prontidão, tinha visto os envolvidos no boato 

saindo da obra inacabada desarrumados” (fls. 339/340; 394).

Logo, o conjunto probatório apenas indica a possibilidade de que José 

Aparecido da Silva possa ter cunhado apelidos, feito acusações injustas e assediado 

moralmente a autora. No entanto, cabia à autora demonstrar não a mera 

possibilidade de ocorrência, mas a efetiva existência dos fatos alegados.

Por outro lado, os elementos dos autos indicam que realmente 

Eduardo Luiz da Silva Santos alegou ter presenciado eventual ato libidinoso entre a 

autora e o então Comandante, fatos que ele reafirmou em diversas oportunidades na 

esfera administrativa. No entanto, como bem constou do relatório da Sindicância nº 

28BPM/M-070/06/14, não se pôde precisar, por falta de provas, quem teria 

cometido o ilícito: se Eduardo, que, alegadamente, viu mas não reportou 

adequadamente suposto ato ilícito nas dependências do Batalhão, ou se a autora e o 

Comandante, que supostamente teriam praticado ato libidinoso no Batalhão.

Ainda, também nada se comprovou quanto a eventual ato ilícito 

praticado pela requerida Sueli Aparecida Pestana. 

Por fim, quanto a Fazenda do Estado, não houve qualquer ilícito. 

Como bem constou da sentença, “palpável que no Batalhão existiu um problema 

disciplinar, embora não haja identificação dos autores. Do ponto de vista da 

responsabilidade civil da Fazenda do Estado, isso não prejudicaria a sua 

condenação, afinal, mesmo que não seja conduta dos corréus, certamente foi 

conduta de outros dos comandados do Batalhão, em relação aos quais, a Fazenda 

do Estado responde civilmente. Entretanto, apesar dos eventos, do ponto de vista 

administrativo, a Fazenda do Estado não se omitiu. Desde que o tema se tornou 
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perceptível, ainda no comando do Capitão Emerson, houve adoção de providências 

disciplinares para coibir a inadequação do que vinha ocorrendo. Fez-se 

investigação preliminar, bem como inquérito policial militar, a fim de que os fatos 

fossem apurados. Nesse sentido, impossível atribuir a Fazenda do Estado omissão 

em qualquer dos seus atos, especialmente culpa por negligência. Formalmente, fez-

se o que havia de ser feito. Não se diga, doutra banda, que seja caso de 

responsabilidade objetiva. Não há nos eventos atos próprios de agentes estatais. Há 

condutas particulares, que a Fazenda do Estado coibiu, com processos 

administrativos, que apuraram as práticas de José Aparecido da Silva e, ao menos 

em um primeiro momento, tendo em vista a falta de notícia de decisão final dos 

mesmos, vislumbraram que as mesmas cominaram nos crimes previstos nos artigos 

214, 215, 216 e 222 do CPM, o que confirma a tese que não há que se falar em 

omissão por parte desta corré.”

Não se desconsidera a dificuldade de comprovação dos fatos 

narrados, notadamente diante do rígido regime disciplinar a que estão submetidos os 

policiais militares, que pode inviabilizar a obtenção de depoimentos testemunhais 

conclusivos. 

No entanto, como aludido, para a responsabilização civil, não 

basta a mera possibilidade de ocorrência, sendo de rigor a comprovação dos 

fatos. 

Dessa forma, ausente demonstração cabal dos atos ilícitos, ou de nexo 

de causalidade entre os alegados atos ilícitos e os supostos danos suportados pela 

autora, era mesmo de rigor a improcedência do pedido. 

DECIDO.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.

MAURICIO FIORITO
Relator
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