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- O STJ e esta Corte de Justiça já se manifestaram pacificamente 
pela existência de responsabilidade objetiva do Estado na hipótese 
de  morte  decorrente  de  disparos  de  arma  de  fogo  por  policial 
militar que atingiu a vítima de assalto.

-  A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente 
arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade, 
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano 



experimentado, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor 
não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a 
ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

-  Danos  materiais.  Pensionamento  mensal.  Enquanto  motorista 
autônomo,  evidentemente  não  é  possível  que  as  partes 
demandantes  demonstrasse  um  valor  fixo  do  que  auferia  o 
falecido, até porque a remuneração que motoristas de transporte 
particular  é  variável.  Isto  não  quer  dizer,  todavia,  que  não  haja 
parâmetros para tanto. Com efeito, nada obstante a dificuldade da 
prova  dos  valores  exatos,  é  possível  aferir  uma  média  do  que 
percebia  mensalmente  o  falecido.  No  caso,  os  autores  lograram 
demonstrar,  através  da  declaração  expedida  pelo  Sindicato  dos 
Condutores  Autônomos  em  Transporte  Alternativo  de  Alhandra 
(fl. 29), que o falecido tinha uma renda diária de R$ 110,00 (cento e 
dez  reais),  o  que  importa  na  média  de  R$  2.860,00  (dois  mil 
oitocentos  e  sessenta  reais)  mensais,  excluídos  os  domingos.  De 
outro lado, a parte ré não logrou demonstrar nada em contrário, daí 
porque deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, § 4o “nas causas de pequeno 
valor,  nas  de  valor  inestimável,  naquelas  em  que  não  houver 
condenação  ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções, 
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados  consoante 
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b 
e c do parágrafo anterior”. Examinando a sentença, observa-se que 
a magistrada optou por fixar a remuneração com base no § 3º do art. 
20 do CPC, o que não é possível em se tratando de fazenda pública, 
daí  a  necessidade  de  alteração.  Conforme  deixa  transparecer  o 
processo, a demanda exigiu esforço na coleta de provas, bem assim 
realização  de  instrução,  de  maneira  que  entendo  como  apto  a 
remunerar  o trabalho desenvolvido  o valor  de  8.000,00  (oito  mil 
reais), além de não ser ínfimo, tampouco ter caráter exacerbado.

O STJ  firmou  o  entendimento  de  que  os  juros  moratórios  nas 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  deverão  obedecer  aos 
seguintes critérios: percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida 
Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 
(DOU  de  30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 



termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 
pela  Lei  11.960/2009,  incidindo a correção monetária,  em face da 
declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei 
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97, 
calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei 
(30/06/2009).1

1ª  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  TERMO  INICIAL.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  OMISSÃO  NA  SENTENÇA.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

O STJ tem entendimento pacificado que “tratando-se de reparação 
por  danos  morais,  nas  hipóteses  em  que  a  responsabilidade  é 
extracontratual,  os  juros são devidos  desde o evento  danoso,  na 
forma  da  Súmula  54/STJ”.2 A  correção  monetária,  por  sua  vez, 
correrá  a  partir  da  fixação  da  indenização  (Súmula  nº  362)3.  De 
outro lado, entendo que o pensionamento é devido desde a data do 
evento  lesivo,  uma  vez  que  a  partir  daquele  momento  os 
beneficiários restaram privados da assistência financeira prestada 
pelo  falecido.  De  igual  forma,  os  juros  de  mora  e  a  correção 
referentes a tal rubrica devem ser contados a partir  da morte da 
vítima.4

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial aos recursos voluntários e à 
remessa oficial, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de 
julgamento de fl. 822.

Relatório

Trata-se de apelações  e  remessa oficial  interpostas  contra  sentença 
que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e 
materiais proposta por Ana Lúcia Rodrigues da Silva e outros em desfavor do Estado da 
Paraíba.

1 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014
2 AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014
3 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
4 Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.



 Na sentença (fls.  216/221),  o  ilustre  magistrado  a  quo  condenou o 
Estado da  Paraíba a  pagar  em favor  dos  autores,  como reparação pelo  dano moral,  o 
importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 
cada  um  deles,  além  de  danos  materiais,  em  favor  dos  dois  primeiros  autores, 
correspondentes ao pensionamento mensal de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta 
reais), até o menor Victor Raphael Rodrigues Honorato completar 21 (vinte e um anos), e 
até  a  data  em que a  vítima completasse  75  anos.  Acrescentou correção  monetária,  no 
importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, pelo INPC, além de honorários advocatícios de 
10% (dez por cento sobreo o valor total da condenação).

Inconformado,  recorrem  os  autores  aduzindo  a  ausência  de 
manifestação da magistrada quanto aos “prazos para reparação dos danos materiais  e 
morais,  correções  e  afins”,  pedindo,  ao  final,  que  seja  estabelecido  a  data  do  evento 
danoso, notadamente quanto aos valores devidos a título de pensão.

De outro lado, o Estado da Paraíba apela sustentando a ausência de 
responsabilidade civil da Administração, tendo em vista a inexistência de ato comissivo ou 
omissivo que tenha relação com o fato alegado.

Defende terem os policiais agido no estrito cumprimento do dever 
legal, bem assim que não há provas de que a ação dos policiais, que tentavam impedir a 
prática de um crime, tenha sido inadequada ou imprudente.

Argumenta que a parte não logrou demonstrar quais os rendimentos 
percebidos  pelo  falecido,  daí  porque  não  há  como  se  fazer  uma  estimativa  de  sua 
remuneração mensal.

Quanto  aos  danos  morais,  defende  que  o  valor  é  exacerbado, 
merecendo redução, a fim de evitar enriquecimento indevido. Pede, ainda, que a correção 
monetária obedeça ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e a redução dos honorários advocatícios. 
Ao final, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Em sede de contrarrazões, o Estado da Paraíba sustenta que o termo 
inicial da incidência de juros de mora é a data da citação.

A autora, por sua vez, pediu o desprovimento do recurso do Estado 
da Paraíba.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso da autora e 
desprovimento do recurso do Estado da Paraíba.

É o relatório. 

VOTO



2ª APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL

Colhe-se  dos  autos  que  os  autores  aforaram  a  presente  demanda 
objetivando a condenação do Estado da Paraíba ao pagamento de indenização por danos 
morais,  materiais  e  lucros  cessantes  em  virtude  da  morte  do  Sr.  Rinaldo  Honorato 
Rodrigues Júnior, motorista de veículo objeto de assalto, que fora atingido por disparo de 
arma de fogo atribuído a policial militar do Estado da Paraíba, durante ação delituosa 
praticada por terceiros.

Insta  destacar  que  a  decisão  não  merece  qualquer  reparo  quando 
reconhece a responsabilidade do Estado, eis que já é pacífico na jurisprudência desta Corte 
e  do STJ  e  STF que o Estado responde,  objetivamente,  pelos  atos  praticados  por seus 
agentes e/ou prepostos, prescindindo a existência de culpa no caso concreto.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal define a responsabilidade civil 
objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a 
qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa 
qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade. Prescreve o art. 37, § 
6º, da Lei Maior: 

“Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos 
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios 
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
(...)
§  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.”

A  respeito  da  teoria  do  risco  administrativo,  que  serve  de 
fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, elucidativo é o ensinamento de 
Maria Sylvia Zenella Di Pietro5:

“Essa  doutrina  baseia-se  no  princípio  da  igualdade  de  todos 
perante  os  encargos  sociais  e  encontra  raízes  no  artigo  13  da 
Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, segundo o qual “para 
a manutenção da força pública e para as despesas de administração 
é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida 
entre  os  cidadãos  de  acordo  com  as  suas  possibilidades”.  O 
princípio significa que, assim como os benefícios decorrentes da 
atuação  estatal  repartem-se  por  todos,  também  os  prejuízos 
sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. 

5 Direito Administrativo. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 642



Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas 
demais,  rompe-se  o  equilíbrio  que  necessariamente  deve  haver 
entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado 
deve  indenizar  o  prejudicado,  utilizando  recursos  do  erário 
público . Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo 
de  causalidade  entre  o  funcionamento  do  serviço  público  e  o 
prejuízo  sofrido  pelo  administrado.  É  indiferente  que  o  serviço 
público  tenha  funcionado  bem  ou  mal,  de  forma  regular  ou 
irregular.”  

Assim, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante 
para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, 
sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa do agente provocador do dano.

Nessa linha de entendimento já entendeu o STJ:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  AOS  ARTS.  458  E  535  DO  CPC. 
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE 
DE  VÍTIMA  OCASIONADA  POR  DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO 
EFETUADO  POR  POLICIAL.  DANOS  MORAIS.  VERBA 
INDENIZATÓRIA  FIXADA  COM  RAZOABILIDADE  (R$  50.000,00). 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 
controvérsia,  não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 
contradição  ou  obscuridade,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em 
violação aos arts. 458 e 535 do CPC. 2. A revisão do valor fixado a título de 
danos morais para o autor, em razão da morte ocasionada por disparo de 
arma de fogo por policial, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que 
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, 
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 
caráter pedagógico da indenização. 3. Somente é possível rever o valor a 
ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, 
em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o 
que não se observa no presente caso. 4. Agravo Regimental do ESTADO 
DE  SERGIPE  desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  292696  SE 
2013/0028534-8,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO, 
Data  de  Julgamento:  21/03/2013,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 10/04/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO.  DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO  REALIZADO  POR 
POLICIAL.  TRANSEUNTE ALVEJADO. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
1.  Caso  em  que  o  agravante  se  insurge  contra  o  pagamento  de 



indenização por dano moral a que foi condenado. 2. O Tribunal a quo, 
soberano na  análise  do  acervo  fático-probatório  dos  autos,  manteve  o 
quantum fixado a título de dano moral em R$ 35.000,00, visto que fixados 
com observância à humilde condição econômica do autor, à repercussão 
do fato para sua reputação, à gravidade da conduta do agente estatal e ao 
necessário caráter punitivo que esta responsabilização deve ter. Analisar 
a conclusão a que chegou o Tribunal a quo esbarra no óbice constante do 
verbete da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg 
no  Ag:  1237617  ES  2009/0189835-4,  Relator:  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 13/09/2010)

Corroborando tal entendimento, frisem-se as seguintes ementas:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  POLICIAL.  DEMANDANTE  ATINGIDO  POR  DISPAROS  DE 
ARMA  DE  FOGO  AO  RESISTIR  A  ABORDAGEM  FEITA  POR 
POLICIAIS CIVIS À NOITE,  QUANDO SE ENCONTRAVA PARADO 
EM UMA ESQUINA FALANDO AO TELEFONE CELULAR. ATUAÇÃO 
DOS  AGENTES  PÚBLICOS  QUE  EXORBITOU  DO  ESTRITO 
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, CARACTERIZANDO EXCESSO 
E  ABUSO.  DESNECESSIDADE  DOS  MEIOS  EMPREGADOS  NA 
TENTATIVA  DE  ABORDAGEM  DE  INDIVÍDUO  EM  ATITUDE 
SUSPEITA. DISPARO DE TRÊS TIROS DE ARMA DE FOGO QUE O 
ATINGIRAM  E  LHE  PROVOCARAM  LESÕES  CORPORAIS 
EVIDENCIADAS  PELA  PROVA  DOCUMENTAL.  ATO  ILÍCITO  OU 
ABUSIVO. DEVER DE INDENIZAR. O Estado "lato sensu" obriga-se a 
reparar  prejuízos materiais  decorrentes de comportamentos  comissivos 
ou  omissivos  que  lhe  são  imputáveis,  nos  termos  do  parágrafo  6º  do 
artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos 
independe  da  prova  do  elemento  subjetivo  (dolo  ou  culpa),  sendo 
suficiente a demonstração do dano e  do nexo causal.  Ao ente  público 
compete  demonstrar  a  existência  de  uma  das  causas  de  exclusão  da 
responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso 
fortuito,  a  força maior ou a ausência do nexo causal  entre o  dano e o 
evento. Situação concreta retratada no feito em que o conjunto probatório 
evidencia que houve excesso na atuação dos agentes estatais (policiais 
civis),  ao  efetuarem o  disparo  de  três  tiros  de  arma de  fogo contra  o 
demandante,  que  apenas  se  encontrava  em  atitude  suspeita  e  tentou 
evadir-se do local,  supondo que poderia estar sendo vítima de assalto, 
pois  os  policiais  civis  que  visavam apurar  a  ocorrência  de um assalto 
estavam à paisana  e  sem qualquer  identificação  (distintivo  ou viatura 
policial).  Sentença  de  improcedência  da  ação  reformada.  DANOS 
MORAIS  "IN  RE  IPSA".  LESÃO  CORPORAL.  OFENSA  À 
INTEGRIDADE  FÍSICA  DO  OFENDIDO.  Independem  de  prova  os 
danos  morais  no  contexto  verificado  nos  autos,  eis  que  se  tem  por 



caracterizados "in re ipsa", pois a vítima sofreu inequívoca lesão corporal, 
ou  seja,  violação  de  sua  integridade  física  ARBITRAMENTO  DO 
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Montante da indenização arbitrado em 
atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 
peculiaridades  do  caso  concreto.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  11.960/09.  A  Segunda  Seção  do  e.  Superior 
Tribunal de Justiça, apreciando o tema sob a sistemática do artigo 543-C 
do CPC (no REsp Nº 1.270.439/PR), estabeleceu critérios para correção das 
condenações impostas à Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 
nº  11.960/2009,  procurando  compatibilizá-los  com  o  entendimento 
adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF. Em vista disso, passa-se a 
aplicar  o  IPCA,  como critério  de  correção  monetária  a  incidir  sobre  o 
principal da condenação. No tocante aos juros de mora, considerando que 
a  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  Excelso  Pretório,  por 
arrastamento, em relação ao art. 5º daquele diploma legal, ficou restrita à 
correção  monetária,  permanece  a  incidência  dos  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança, nos termos do art.  1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
redação dada pela Lei nº 11.960/09. APELO PROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70058611336, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/06/2014) (TJ-RS - AC: 70058611336 
RS ,  Relator:  Miguel  Ângelo da Silva,  Data de Julgamento:  24/06/2014, 
Nona  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia 
01/07/2014)

APELAÇAO  CÍVEL.  INDENIZAÇAO.  DANOS  MORAIS.  CONDUTA 
PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISPARO 
DE  ARMA  DE  FOGO.  LESAO  CORPORAL.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. ART. 37, 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  COM  BASE  NO  VALOR  DA  CAUSA. 
REFORMA.  INCIDÊNCIA  DO  VALOR  DA  CONDENAÇAO  COMO 
BASE DE CÁLCULO. I - A RESPONSABILIDADE DO ESTADO SURGE 
QUANDO OS SEUS AGENTES PRATICAM O ATO NO EXERCÍCIO 
DAS FUNÇÕES E DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA 
OU QUANDO O PRATICA, MESMO COM EXCESSO DE PODER, MAS 
REVESTIDO  DA  AUTORIDADE  DO  CARGO  OU  SERVINDO-SE 
DESTE.  .  II  -  O  ESTADO  É  OBRIGADO  A  REPARAR  OS  DANOS 
MORAIS  SOFRIDOS  VÍTIMA  DE  LESÕES  CORPORAIS 
OCASIONADAS  POR  POLICIAL  MILITAR,  QUE  SEM  MOTIVO 
JUSTO  OU  RELEVANTE,  EFETUOU  DISPAROS  COM  ARMA  DE 
FOGO EM SUA DIREÇAO. III - OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 
NAS  AÇÕES  CONDENATÓRIAS  EM  QUE  FOR  VENCIDA  A 
FAZENDA PÚBLICA, DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR 
DA  CONDENAÇAO,  E  NAO  NO  VALOR  DA  CAUSA, 
ENTENDIMENTO QUE DECORRE DA INTERPRETAÇAO CONJUNTA 
DOS 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC, INCIDINDO, NO CASO CONCRETO, 
O  PERCENTUAL  ELEITO  SOBRE  O  QUANTUM  DOS  DANOS 
MORAIS  ARBITRADOS.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO 
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  DECISAO  UNÂNIME. 



(TJ-SE  -  AC:  2009218383  SE  ,  Relator:  DES.  RICARDO  MÚCIO 
SANTANA  DE  ABREU  LIMA,  Data  de  Julgamento:  20/07/2010, 
2ª.CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO Indenização por  danos  materiais  e  morais  Lesão corporal 
ocasionada por projétil de arma de fogo que acarretou a perda da visão do 
olho  esquerdo  do  autor  Alegação  que  o  disparo  partiu  de  arma  de 
policiais  militares Laudo pericial de reconstituição dos fatos evidencia 
que os disparos partiram da viatura policial, em virtude da posição que se 
encontravam os veículos (viatura policial, coletivo público e Tempra), os 
policiais  e  os  meliantes,  conjuntamente  com  os  demais  elementos  de 
prova  existentes  nos  autos  Comprovação  dos  requisitos  da 
responsabilidade civil,  quais sejam a conduta,  o nexo causal  e  o dano 
Danos morais in re ipsa Parte autora não conseguiu comprovar os danos 
materiais, não se desincumbindo de seu ônus probatório Laudo pericial 
do IMESC atestando que a lesão sofrida não compromete a capacidade 
para  o  trabalho,  nem  para  as  atividades  da  vida  diária  -  Dever  de 
indenizar configurado, apenas no âmbito extrapatrimonial - Sentença de 
parcial  procedência  mantida  Recursos  improvidos.  (TJ-SP  -  APL: 
00108126920058260053  SP  0010812-69.2005.8.26.0053,  Relator:  Silvia 
Meirelles, Data de Julgamento: 24/03/2014, 6ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 26/03/2014)

Assentadas  essas  premissas,  cumpre  apreciar  a  situação  concreta 
retratada no feito.

Restou  cabalmente  demonstrado  que  a  vítima,  ora  apelado,  o  Sr. 
Rinaldo Honorato Rodrigues Júnior foi morto por disparo de arma de fogo realizado por 
Policial Militar, quando de uma perseguição policial,  consoante comprovam o laudo de 
exame de confronto balístico (fls. 158/159) as testemunhas ouvidas na Delegacia (fls. 93v, 
95), que estavam no veículo tomado por assalto.

Assim,  presentes  os  elementos  ensejadores  da  responsabilidade 
estatal, quais sejam, a existência de ação, dano e o nexo causal que os une.

Por  outro  lado,  entendo  que  o  dano  moral  ao  qual  se  refere  o 
Magistrado em sua sentença é aquele que se exterioriza de forma pura, emergindo das 
circunstâncias do próprio fato e dispensando prova em tal sentido, já que é inegável o 
sofrimento psíquico daqueles que perdem um ente querido.

Verifico,  também,  a  razoabilidade  na  fixação  do  quantum 
indenizatório (R$ 25.000,00) para cada um dos 4 (quatro) autores, uma vez que embora não 
sirva  de  atenuante  para  a  dor  experimentada,  que  é  imensurável,  mas  possui  caráter 
reparador e pedagógico, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido.

A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente 



arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com o princípio  da  razoabilidade,  observados a  finalidade 
compensatória, a extensão do dano experimentado. Simultaneamente, o valor não pode 
ensejar  enriquecimento  sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar a dor 
do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a 
conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade 
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação 
a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo. 

O  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  REsp  nº  238.173,  cuja 
relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e 
fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito 
com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto”. O STJ preceitua ainda:

“(...) 3.  É assente que o quantum indenizatório devido a título de danos 
morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar 
enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade 
econômica  do  réu. 4.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  tem  se 
posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz 
de  maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à  ofensa, 
calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.  5. Em sede 
de dano imaterial, impõe-se destacar que a indenização não visa reparar 
a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem 
valores  inapreciáveis,  o  que  não  impede  que  se  fixe  um  valor 
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. (...)” 6

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que 
o  quantum  fixado  na  sentença  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),  mostra-se  razoável, 
enquadrando-se nos padrões estabelecidos nesta Corte, razão pela qual é necessária a sua 
manutenção, vez que tal valor não importa incremento patrimonial dos promoventes (4), 
mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência 
pelo agente, no caso, o apelante.

No que se refere aos danos materiais, alega o Estado da Paraíba que 
o valor fixado a título de pensão alimentícia não possui lastro probatório,  baseando-se 
somente nas alegações dos autores.

Neste  particular,  registre-se  que,  enquanto  motorista  autônomo, 
evidentemente não é possível que as partes demandantes demonstrasse um valor fixo, até 
porque a remuneração que motoristas de transporte particular é bastante variável. Isto não 

6  STJ – Resp 716.947/RS – Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006 



quer dizer, todavia, que não haja parâmetros para tanto.

Com efeito, nada obstante a dificuldade da prova dos valores exatos, 
é possível aferir uma média do que percebia mensalmente o falecido. No caso, os autores 
lograram  demonstrar,  através  da  declaração  expedida  pelo  Sindicato  dos  Condutores 
Autônomos  em Transporte  Alternativo  de  Alhandra  (fl.  29),  que  o  falecido tinha  uma 
renda diária de R$ 110,00 (cento e dez reais), o que importa na média de R$ 2.860,00 (dois 
mil oitocentos e sessenta reais) mensais, excluídos os domingos.

De outro lado, o Estado da Paraíba não se desincumbiu de provar o 
contrário, quedando-se inerte quanto ao disposto no art. 333, II, do CPC. Assim, creio que 
acertada  a  decisão  de  primeiro  grau  quando  fixou  o  valor  de  R$  2.860,00  (dois  mil 
oitocentos e sessenta reais) a título de pensionamento ao filho e a esposa do falecido.

Noutro  aspecto,  ressalto  ser  desnecessária  a  redução do limite  de 
idade para o pensionamento, na medida em que a magistrada fixou como tal o dia em que 
o falecido completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade. 

Em casos como o dos autos, o STJ tem adotado a expectativa média 
de vida do brasileiro para fixar o termo ad quem do pensionamento mensal. Sobre o tema, 
confira-se:

“No que tange à questão relativa ao pensionamento - em específico 
ao  termo  ad  quem  desta  obrigação  -,  tem-se  entendido  que  o 
critério para determinar o termo final da pensão devida à viúva é a 
expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois 
é  calculado  tendo  em  conta,  além  dos  nascimentos  e  óbitos,  o 
acesso  à  saúde,  à  educação,  à  cultura  e  ao  lazer,  bem  como  a 
violência,  a  criminalidade,  a poluição e a situação econômica do 
lugar em questão. 2. Assim, no caso em concreto, necessário se faz 
atualizar  o  termo  ad  quem  em  conformidade  com  os  dados 
estatísticos  divulgados  pela  Previdência  Social,  com  base  nas 
informações  do  IBGE,  no  tocante  ao  cálculo  de  sobrevida  da 
população média brasileira. Este parâmetro tem sido utilizado por 
este  Sodalício  como  sendo  aquele  que  mais  bem  reflete  a 
expectativa de vida da população brasileira atualmente, levando-se 
em consideração justamente os critérios supramencionados”.7 

Na espécie, considerando que o falecido contaria hoje com 61 anos 
de idade se estivesse vivo (13/07/1952), segundo consulta à tabela utilizada nos benefícios 

7 AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1253342/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/06/2013, DJe 28/06/2013



concedidos a partir de 01 de dezembro de 2014 pela Previdência Social8, a expectativa de 
sobrevida do homem, seria de mais 20 (vinte) anos, o que levaria a idade limite a mais de 
oitenta anos, patamar superior ao que fora fixado.

Melhor  sorte  socorre  o  Estado  da  Paraíba  quanto  ao  pedido  de 
redução dos honorários. Nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, § 4o “nas causas de pequeno 
valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida 
a Fazenda Pública,  e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados 
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a,  b e c do 
parágrafo anterior”.

Examinando a sentença, observa-se que a magistrada optou por fixar 
a remuneração com base no § 3º do art. 20 do CPC, o que não é possível em se tratando de 
fazenda pública, daí a necessidade de alteração. 

Conforme deixa transparecer o processo, a demanda exigiu esforço 
na coleta de provas, bem assim realização de instrução, de maneira que  entendo como 
apto a remunerar o trabalho desenvolvido o valor de 8.000,00 (oito mil reais), além de não 
ser ínfimo, tampouco ter caráter exacerbado.

Por  fim,  quanto  à  alegação de observância  do art.  1º-F,  da Lei  nº 
9.494/97, penso que assiste razão ao apelante. É que o STJ firmou o entendimento de que 
os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública deverão obedecer aos 
seguintes  critérios:  percentual  de  0,5% ao  mês,  a  partir  da  Medida  Provisória  2.180-
35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova 
redação ao art.  1º-F  da Lei  9.494/97;  juros moratórios  calculados com base no índice 
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 
disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a 
correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da 
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no 
IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).9

Por outro lado, a correção monetária no período anterior à Lei  nº 
11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período. 

Expostas estas considerações, dou provimento parcial à apelação do 
Estado  da  Paraíba  (2ª  apelação)  e  à  remessa  oficial  apenas  para  reduzir  o  valor  dos 
honorários advocatícios e fixar os juros e a correção monetária na forma acima indicada. É 
como voto.

8 Disponível em: <http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/conrmi/tabES.htm>. Consulta realizada em 12/03/2015, pelas 15:37h.
9 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



1ª APELAÇÃO 

Na apelação, pugnam os autores pela fixação do termo inicial dos 
juros de mora e da pensão objeto da condenação, além da correção monetária.

Sobre o primeiro aspecto,  o STJ tem entendimento pacificado que 
“tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é 
extracontratual,  os  juros  são  devidos  desde  o  evento  danoso,  na  forma  da  Súmula 
54/STJ”.10 A correção monetária, por sua vez, correrá a partir da fixação da indenização 
(Súmula nº 362)11.

De outro lado, entendo que o pensionamento é devido desde a data 
do  evento  lesivo,  uma  vez  que  a  partir  daquele  momento  os  beneficiários  restaram 
privados da assistência financeira prestada pelo falecido. De igual forma, os juros de mora 
e a correção referentes a tal rubrica devem ser contados a partir da morte da vítima.12

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso 
para determinar que o pensionamento seja pago desde a data do evento lesivo, bem assim 
para fixar os termos iniciais das indenizações nos moldes apontados. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade,  dar provimento parcial  aos recursos voluntários e à  remessa oficial,  nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa do Exmo. 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva

10 AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014
11 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
12 Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.



                       Relator


