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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023995-18.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 
MARCELO COTAN, é apelada MARIA CAROLINA FANTINATI DE 
CAMARGO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores COSTA NETTO (Presidente sem voto), PIVA 
RODRIGUES E GALDINO TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 29 de agosto de 2017.

[ANGELA LOPES]

[Relatora]

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 1311

Apelação n. 1023995-18.2016.8.26.0114

Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Campinas

Juiz: Dr. Renato Siqueira de Pretto

Apelante: MARCELO COTAN 

Apelado: MARIA CAROLINA FANTINATI DE CAMARGO 

DANOS MORAIS  Autor que alega que a ré lhe causou 
constrangimento e humilhação indenizáveis ao identifica-lo 
como pessoa que furtou seu aparelho celular em uma 
clínica médica  Conduta da ré que gerou a revista pessoal e 
dos pertences do autor, por dois policiais militares, quando 
este estava em movimentado ponto de ônibus  Ausência 
de ato ilícito - Culpabilidade da ré não configurada  Ré 
que diligenciou e obteve, junto ao estabelecimento em que 
se deu o furto, descrição e dados pessoais da pessoa que lhe 
teria furtado o telefone  Diligenciou, ainda, por sistema 
próprio do aparelho celular, sua localização por GPS, o que 
indicou que este (o aparelho) estava próximo ao ponto de 
ônibus  Ré que buscou auxílio em base da polícia para 
verificação de pessoa com os mesmos atributos físicos do 
meliante e que estava no local indicado pelo sinal de GPS, 
no caso, o autor  Comparação de dados que evidenciou 
tratar-se de pessoa diversa  Ré que agiu dentro do 
ordinariamente esperado, não ofendeu ao autor, não acusou-
lhe publicamente de crime, mas, sim, buscou autoridade 
policial e solicitou diligência, que foi cumprida a contento 
e sem maiores ocorrências  Autor que em momento algum 
alega ter sido humilhado ou maltratado pelos policiais ou 
pela autora  Ausência de dever de indenizar, vez que não 
cumpridos os requisitos necessários à configuração da 
responsabilidade civil  Honorários advocatícios recursais 
devidos  RECURSO DESPROVIDO 

Trata-se de ação proposta por MARCELO COTAN 

em face de MARIA CAROLINA FANTINATI DE CAMARGO, objetivando a 

condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes 

de acusação formalizada pela autora de que o requerido lhe teria furtado o 

telefone celular. Pede, pois, a condenação da ré ao pagamento de indenização 

não inferior a R$ 30.000,00. 
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Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório 

se adota. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo do autor foi arbitrada em 

10% do valor atribuído à causa, de R$ 30.000,00 (fls. 78/81, publicada em 

03/10/2016).

Apela o autor, sustentando, em síntese, que a r. 

sentença deve ser reformada, vez que o boletim de ocorrência, assinado pela ré 

inclusive, atesta que esta reconheceu o apelante e deu princípio de certeza de se 

tratar ele do meliante, constatando-se, a posteriori, não se tratar da pessoa que 

esteve na clínica. Aponta que o ocorrido lhe causou humilhação e sofrimento 

psicológico. Nega ter havido mero dissabor e pede o provimento do apelo (fls. 

82/86).

Recurso processado e respondido a fls. 92/101. 

É o relatório. 

Cuida-se de ação movida por Marcelo Cotan contra a 

ré, sobre o fundamento de que em 28/09/2015, estava em um ponto de ônibus 

quando foi abordado por dois policiais que lhe pediram para proceder revista 

pessoal e da mochila do autor, em razão de suspeita de que teria furtado um 

aparelho celular da ré, de dentro da clínica médica situada na Rua Delfino Cintra. 

Referiu, em sua petição inicial que:

“Após negar a prática do furto e que não esteve na tal 

clínica onde se deu o furto e de ser revistado e nada encontrado com o autor, a 

requerida mostrou para o policial o nome do indivíduo que teria sido visto na 

clínica através de fotografia, mostrada por uma funcionária que também forneceu 

a requerida o nome e endereço de tal pessoa, sendo constatado na abordagem 

ser esta pessoa totalmente diferente do autor”. (fl. 02, in verbis). 

Reclamou ter sido acusado, “com toda certeza” pela 
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requerida e, em razão de tal, submetido a revista pessoal e em sua mochila, em 

um ponto de ônibus cheio, localizado em via de grande movimento. 

Afirmou que o episódio lhe causou intenso 

constrangimento, uma vez que várias pessoas ao redor tiraram, inclusive, fotos, 

“diante da insistência da requerida em afirmar ser o autor o responsável pelo 

furto.” (fl. 02, in verbis). 

Pois bem. O recurso não comporta provimento. 

A abordagem do autor, por dois policiais militares, 

sob suspeita de furto de um telefone celular, pertencente à ré, enquanto este 

aguardava em ponto de ônibus é incontroversa. 

Com efeito, o boletim de ocorrência lavrado pelo 

autor à época dos fatos esclarece que estava no ponto de ônibus quando 

“repentinamente foi abordado por dois policiais que alegaram ter sido autor de 

furto de um Iphone 6, ocorrido em uma clínica médica e fora submetido a revisa 

pessoal e de sua mochila e nada de ilícito fora encontrado, momento em que 

também ali compareceu uma mulher alegando que o declarante era o autor do 

furto de seu celular, pois ela tinha certeza, inclusive alegou que tinha provas 

fornecidas pela clínica, fato este que causou estranheza ao declarante e 

constrangimento, vergonha, pois no local havia várias pessoas, algumas inclusive 

tiraram fotos, pois a mulher passou a insistir que o declarante era o autor do furto 

de seu celular, mesmo após os policiais terem-no revistado.” (fl. 15, in verbis). 

Ouvido, na delegacia, o policial militar que conduziu a 

revista do autor, Heber Bonifácio da Silva por este foi esclarecido que: 

“(...) estava em patrulhamento pela área central desta 

urbe, quando foi solicitado pela vítima para que atendesse ocorrência de furto, eis 

que alegou que seu aparelho de telefone celular Iphone6, havia sido furtado na 

clínica médica situada na Rua Delfino Cintra, por um indivíduo que também 

compareceu ao local e que teria visto sua fotografia na mencionada clínica e que 
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após acionar o rastreador de seu aparelho, sua localização estava na Av. 

Francisco Glicério em frente aos Correios e o sinal estava ali parado. Diante disso 

o referido policial na companhia do Cb. PM GOMES, acompanhou a vítima e 

quando chegou ao local apontado com o sinal parado, ela reconheceu um 

indivíduo que estava ali e a princípio deu absoluta certeza tratar-se do mesmo 

visto pela fotografia na clínica, sendo que ele foi abordado e nada localizado em 

seu poder (...), sendo que após alguns minutos a vítima mostrou para o policial o 

nome do indivíduo que teria visto na clínica através de fotografia mostrada por 

uma funcionária que também lhe havia fornecido o nome e endereço, sendo 

totalmente diferente do indivíduo abordado, que identificou-se como sendo 

MARCELO COTAN (...)” (fl. 18, in verbis). 

Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas, sendo 

elas os dois policiais que realizaram a abordagem. 

Heber Bonifácio da Silva, confirmou que foi acionado 

pela própria ré para averiguação de um furto de celular, que teria sido cometido 

em uma clínica. Explicou que a ré, munida da descrição da pessoa que lhe teria 

subtraído o Iphone e de serviço de localização por GPS, sabia precisar o local 

onde se encontrava o aparelho, em frente aos Correios. Assim, esta compareceu 

à base da PM e pediu ajuda, apontando o requerente como possível autor do 

crime. Esclareceu que foi então feita a revista a Marcelo e nada foi encontrado, 

porém, o sinal do aparelho continuava no local. Assim, ainda vasculharam lixeiras 

e caçambas, em busca do telefone, mas nada foi encontrado. 

Alegou que compararam, ainda, os dados de Marcelo 

com os do suposto praticante do furto e não houve coincidência. Destarte, “diante 

do esclarecimento da situação, foi confirmado que não seria o Marcelo, foi 

explicado pra ele o motivo da abordagem, que tinha sido um engano, que a vítima 

estava muito nervosa, que havia confundido ele, que as características dele 

pareciam muito com as características da pessoa da foto, porém o Sr. Marcelo 

quis registrar uma ocorrência, contra a Sra. Maria.”

Aduziu que Marcelo foi à delegacia voluntariamente, 
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jamais tendo-lhe sido dada voz de prisão. Também não foi algemado ou sofreu 

qualquer coação. Foi no banco de trás da viatura.

Confirmou, outrossim, que no local tinha bastante 

gente. 

A respeito da conduta da ré, alegou que em um 

primeiro momento, de fato, ela reconheceu o autor como sendo o praticante do 

fato, mas no decorrer da revista, já não teve mais certeza, não mais o reconheceu. 

A testemunha Marcelo Gomes dos Santos, também 

policial militar que atendeu à ocorrência, confirmou que a revista foi realizada em 

razão do reclamo da ré, de que seu celular havia sido furtado e que havia pessoa 

parecida com o meliante no ponto de ônibus, sendo que o sinal GPS indicava que 

lá estaria o seu aparelho. Disse que a ré apontou para Marcelo, que foi abordado. 

Nada ilícito foi encontrado e Marcelo, se sentindo constrangido, quis ir até a 

delegacia para lavrar boletim de ocorrência. Confirmou ser o local bastante 

movimentado. 

Sobre a ré, disse que ela afirmou que Marcelo era 

parecido com a pessoa da filmagem, que havia furtado seu telefone, e que 

Marcelo foi abordado como pessoa suspeita apenas, e não como um infrator da 

lei, sendo que há abordagens diferentes para cada caso. 

Confirmados os fatos, resta saber se o ocorrido 

configura, como pleiteado, dano moral, a ensejar reparação por parte da ré. 

E a resposta é negativa. 

Não se nega que o autor decerto passou por situação 

desagradável ao ser identificado positivamente como tendo sido autor de um 

crime. Igualmente não se nega que tal situação é passível de gerar 

constrangimentos. 
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Todavia, na hipótese dos autos, está ausente o 

elemento 'culpa', sem o qual a ré não pode responder por eventual lesão de 

direitos ocasionada a Marcelo. 

Com efeito, o ilustre professor Sérgio Cavalieri Filho 

esclarece que:

“Diferentemente do dolo (também incluído no 

conceito de culpa em sentido lato), a culpa não é a vontade de praticar 

determinado ato ilícito. É, antes, a vontade de praticar ato lícito, mas o agente, por 

não adotar a conduta adequada, acaba por praticar ato ilícito. Vê-se, então, que 

há na culpa uma conduta mal dirigida a um fim lícito; uma conduta inadequada aos 

padrões sociais; ato ou fato que uma pessoa prudente e cautelosa não teria 

praticado.” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 12ª ed., 

São Paulo, Editora Atlas, 2015, fl. 51)

Infelizmente para o autor, não havia outra conduta 

exigível por parte da ré, que, dentro do esperado, ao diagnosticar, por GPS, a 

proximidade de seu aparelho furtado, procurou por uma base da PM e solicitou a 

realização de diligência junto à pessoa que considerou fisicamente parecida com 

aquela visualizada junto ao monitoramento de câmera da clínica. 

Veja-se que a ré não compareceu junto ao ponto de 

ônibus e acusou o autor de furto. Não há sequer menção de que tenha alardeado, 

junto aos presentes, que o autor teria praticado ilícito. 

A suspeita de autoria foi corretamente direcionada à 

autoridade estatal competente, que sem quaisquer abusos providenciou a 

verificação da veracidade da suspeita, o que não se confirmou. 

Confira-se que o próprio autor, em momento algum, 

referiu ter sido tratado de forma desrespeitosa ou abusiva pelos policiais militares, 

certo que a causa de pedir é, tão somente, a equivocada identificação por parte da 

ré. 
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Todavia, o equívoco somente foi percebido após a 

comparação entre os dados pessoais do autor e os dados do suposto delinquente, 

obtidos junto à clínica. Neste momento, no qual constatada a absoluta disparidade 

de identidades entre Marcelo e o suposto autor do furto, qualquer suspeita ou 

desconfiança foi dissipada, tudo mediante atividade regulamentar da polícia. 

Não se pode considerar inadequada a conduta da ré, 

que, munida de fundada suspeita do paradeiro de seu item furtado, formalizou, 

junto à autoridade competente, pedido de diligência junto a pessoa que, como já 

dito, infelizmente, estava no local indicado pelo GPS e era portador dos mesmos 

atributos físicos. 

Assim, em que se lamente o episódio ao qual foi 

submetido o autor, é certo que não há ato ilícito imputável à ré, que tão somente 

exercitou, com ponderação e sem excessos, seu direito de exigir da autoridade 

policial, verificação de pessoa que suspeita.   

Coibir ou penalizar tais condutas poderia gerar um 

efeito nefasto, de, em suma, inibir a população de levar às autoridades policiais 

suspeitas de condutas ilícitas ou irregulares, não havendo, no caso dos autos, 

qualquer indício de dolo ou de abuso de direito. 

Tamanha era a convicção da presença do aparelho 

em algum lugar das redondezas que a testemunha Heber confirmou que foram 

vasculhadas lixeiras e caçambas, e nada foi encontrado. 

Destarte, deve ser mantida a r. sentença de 

improcedência. 

Considerando que a sentença já havia condenado o 

autor ao pagamento de honorários de 10 % sobre o valor da causa, atribuído em 

R$ 30.000,00, majoro os honorários advocatícios, já considerada a sucumbência 

recursal, para a o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa,  o que 
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atende ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, observada, contudo, a 

gratuidade processual concedida.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso. 

ANGELA LOPES
Relatora


		2017-08-30T17:00:01+0000
	Not specified




