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RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
MORTE  POR  ELETROPLESSÃO.  I.  LEGITIMIDADE  DOS 
ASCENDENTES   PARA  O  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  POR FALECIMENTO DE FILHO MAIOR 
E  COM  FAMÍLIA  CONSTITUÍDA.  NÚCLEO  FAMILIAR 
INEXTINGUÍVEL.  CABIMENTO.  II.  LEGITIMIDADE  DA 
ESPOSA DO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO ILEGAL 
DA  CERCA  ELÉTRICA  PARA  INTEGRAR  O  POLO 
PASSIVO.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO 
ENTRE O SINISTRO E A CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE 
DE RECONHECIMENTO. III.  PENSÃO MENSAL DEVIDA 
A FILHO MENOR. TERMO FINAL. VINTE E CINCO ANOS. 
PRECEDENTES DO STJ. IV. DANOS MORAIS. DEVER DE 
INDENIZAR  CARACTERIZADO.  OBSERVÂNCIA  A 
CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E 
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PROPORCIONALIDADE.   MAJORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO. 

I. O Superior Tribunal de Justiça entende que os ascendentes 
têm legitimidade para ajuizar  uma demanda indenizatória 
em razão  do  abalo  moral  sofrido  pelo  falecimento  de  um 
descendente,  mesmo  que  este  tenha  formado  novo  grupo 
familiar com o matrimônio.

II.  Inexistindo no conjunto probatório dos autos elementos 
que respaldem a relação de causa e efeito entre o sinistro e a 
conduta de um dos envolvidos, não há falar em legitimidade 
deste para integrar o polo passivo da demanda. 

III. O pensionamento do filho menor do “de cujus” é devido 
até  o  descendente  completar  25  anos  de  idade,  conforme 
precedentes do Tribunal da Cidadania.

IV. 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.

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, conhecer do recurso e dar-
lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Adriano Gomes 
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de Sousa Paz, Thawany Raíssa Silva Paz, Manoel Gomes da Silva e  Josefa do 
Nascimento contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Bayeux, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada 
em  face  de Juarez  Barbosa  Pequeno,  Manoel  Confessor  Gomes e  Rosinalva 
Alves Ribeiro.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  267/271,  julgou 
parcialmente procedentes os pedidos lançados na exordial nos seguintes termos:

“Isso posto,  levando-se  em consideração a prova  dos autos  e  demais 
princípios de direito aplicáveis à espécie, mormente os artigos 186, 927 e 
948, do Código Civil c/c  art.  5º,  X, CF julgo  procedente em parte os 
pedidos,  condenando  os  réus  Juarez  Barbosa  Pequeno  e  Manoel 
Confessor  Gomes,  já  qualificados,  no  pagamento  das  verbas 
indenizatórias  devidas  a  título  de  danos  morais  aos  autores  Adriano 
Gomes de Sousa Paz e Thawany Raíssa  Silva Paz no montante de R$ 
10.000,00 (dez mil  reais),  conforme a súmula 54 do STJ,  a partir  desta 
data.
Condeno ainda, ao pagamento de pensão alimentícia mensal a menos, até 
que esta complete a maioridade (18 anos), pensão esta fixada no valor de 
2/3 (dois) terços do salário mínimo.” (sic)

Nas razões recursais, encartadas às fls. 283/297, os apelantes 
sustentam a inexistência de respaldo para a negativa de reconhecimento de dano 
moral sofrido pelos pais em relação à perda de um filho, pelo fato de ter havido 
prévio ingresso de ação indenizatória por descedente e cônjuge. 

Alegam que a discussão não refere-se ao direito sucessório e 
que a legislação que respalda o dano moral não limita o pedido de reparação a 
uma ordem de preferência.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a 
legitimidade ativa dos recorrentes Manoel Gomes da Silva e Josefa do Nascimento 
da Silva, respectivamente,  pai e mãe da vítima.

Requer ainda, a majoração do  quantum indenizatório e que 
este seja arbitrado de forma individual para cada apelante; a condenação da Sra. 
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Rosinalva Alves  Ribeiro pela sua omissão e  o  aumento da idade limite  para o 
recebimento da pensão alimentícia pela menor Thawany Raíssa Silva.

Contrarrazões ofertadas às fls. 305/313, pela manutenção de 
todos os termos da decisão objurgada.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  318/338,  opina  pelo 
provimento parcial do recurso nos seguintes termos: “seja reconhecida a legitimidade  
dos genitores, para fins de postularem a fixação por danos morais; que a pensão alimentícia  
seja devida até a menor completar 25 (vinte e cinco) anos e a majoração dos danos morais  
para  o  valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  a  ser  pago,  de  forma  solidária,  pelos  
promovidos.” (sic)

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Contam os autos que em janeiro de 2006, a Sra. Josineide do 
Nascimento Silva faleceu por eletroplessão após estender uma roupa na cerca de 
arame farpado que dividia a vila em que morava com a granja de propriedade do 
Sr. Juarez Barbosa Pequeno, e na qual residiam o Sr. Manoel Confessor Gomes e a 
Sra. Rosinalva Alves Ribeiro.

Extrai-se do caderno processual que a eletrificação da cerca 
foi  realizada  pelo  proprietário  e  moradores  da  granja  e,  em  razão  da  morte 
ocorrida  no  local,  o  viúvo,  a  filha  e  os  pais  da  vítima  ajuizaram  a  presente 
demanda, a fim de serem indenizados pelo acontecimento.

O  pedido  foi  julgado  procedente  em  parte,  condenando 
Juarez Barbosa e Manoel Confessor ao pagamento de uma prestação indenizatória 
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Sr. Adriano Gomes de 
Sousa Paz (viúvo) e de Thawany Raíssa Silva Paz (filha). Os promovidos também 
foram condenados ao adimplemento de uma pensão alimentícia à filha, arbitrada 
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em 2/3 do salário mínimo, até a maioridade desta.

Contudo, foi reconhecida a ilegitimidade ativa dos genitores 
do de cujus, ao fundamento de que a legitimidade para pleitear danos morais é de 
exclusividade do viúvo e dos descendentes da vítima. 

Por  fim,  o  julgador  primevo  também  reconheceu  a 
ilegitimidade passiva da Sra. Rosinalva Alves Ribeiro, moradora da granja,  por 
não vislumbrar a culpa desta, por entender que ela apenas desligou a chave da 
energia no momento do acidente.

Pois bem.

Os  pontos  controvertidos  do  recurso  restringem-se  à:  1) 
legitimidade ativa dos genitores para fins de ajuizarem uma ação de indenização 
por danos morais; 2) legitimidade ativa de Rosinalva Alves Ribeiro; 3) fixação da 
pensão alimentícia para a descendente até os 25 anos de idade e 4) majoração do 
quantum indenizatório.

Da legitimidade ativa dos genitores da falecida

O  juiz  primevo  reconheceu  a  ilegitimidade  ativa  dos 
genitores da vítima em razão da vocação hereditária.

No entanto, impende ressaltar que os ascendentes possuem 
legitimidade ativa para ajuizarem uma demanda com o objetivo de receber uma 
indenização pecuniária pelos danos morais sofridos em decorrência da morte da 
filha, mesmo que esta tenha deixado viúvo e descendente.

A  esse  respeito,  colaciono  recente  julgado  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  DE  DANOS  MORAIS  POR  MORTE  DE  FILHO 
MAIOR  E  COM  FAMÍLIA  CONSTITUÍDA.  NÚCLEO  FAMILIAR 
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INEXTINGUÍVEL FORMADO  POR ASCENDENTES E  SEUS FILHOS. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste 
violação  ao  arts.  535  do  CPC  quando  o  Tribunal  de  origem,  embora 
sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos 
autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um 
os  argumentos  trazidos  pela  parte  quando  os  fundamentos  utilizados 
tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. A Quarta Turma desta 
Corte  Superior,  por  ocasião  do  julgamento  do  RESP  1.076.160/AM 
(publicado  no  DJ  de  21/6/2012),  ressalvando  expressamente  eventuais 
particularidades  de  casos  concretos,  concluiu  que  a  regra  mais 
consentânea com o ordenamento jurídico pátrio é a de que a legitimidade 
para  propositura  de  ação  indenizatória  por  dano  moral  em  razão  de 
morte deve alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, 
com as devidas adaptações.  Interpretação sistemática  e  teleológica  dos 
arts.  12 e 948, inciso I,  do Código Civil de 2002; art.  63 do Código de 
Processo Penal e art. 76 do Código Civil de 1916. 3. Consoante a ordem de 
vocação hereditária, os ascendentes somente têm seus direitos sucessórios 
reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes (art. 1.829 do 
CC), o que poderia levar à ideia de sua ilegitimidade ativa ad causam 
para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais 
em razão do óbito de filho com família constituída. 4.  Não obstante a 
formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de 
filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de 
modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, 
em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que 
os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível 
para  fins  de  demanda  indenizatória  por  morte.  Assim,  tem-se  um 
núcleo familiar  em sentido estrito,  constituído pela família  imediata 
formada  com  a  contração  do  matrimônio,  e  um  núcleo  familiar  em 
sentido amplo, de que fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual 
desponta como elemento comum e agregador dessas células familiares. 
5.  Nessa linha de intelecção, os ascendentes têm legitimidade para a 
demanda indenizatória por morte da sua prole ainda quando esta já 
tenha  constituído  o  seu  grupo  familiar  imediato,  o  que  deve  ser 
balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou seja, pela 
limitação quantitativa da indenização.  6. No caso concreto, constata-se 
que  o  falecido  era  casado  e  deixou  descendentes  que  receberam 
extrajudicialmente, a título de compensação por danos morais, o valor de 
R$ 100.000,00  (cem mil  reais),  o  qual,  diga-se  de  passagem,  mostra-se 
deveras inferior ao que normalmente é concedido em Juízo, apontando 
para a existência  de  um valor  residual  apto  a  compensar a recorrente 
pelos danos morais sofridos com o falecimento de seu filho. 7. Recurso 
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Especial provido. (STJ; REsp 1.095.762; Proc. 2008/0215461-5; SP; Quarta 
Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 21/02/2013; DJE 11/03/2013) 

Como  visto  na  decisão  do  Tribunal  da  Cidadania,  os 
ascendentes têm legitimidade para ajuizar uma demanda indenizatória em razão 
do  abalo  moral  sofrido  pelo  falecimento  de  um descendente,  mesmo que este 
tenha formado novo grupo familiar com o matrimônio.

De acordo com o STJ, o “ laço afetivo que une mãe e filho não se  
extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o  
filho  é  seu  elemento  interseccional.” Assim  sendo,   para  fins  de  demanda 
indenizatória  por  morte,  os  pais  formam,  juntamente  com  o  filho,  um  núcleo 
familiar que não se extingue.

Impende rememorar que o abalo moral sofrido pelos  pais 
com o óbito de um filho não se confunde com o direito sucessório.

No caso em debate, o Sr. Manoel Gomes e a Sra. Josefa do 
Nascimento, genitores de Josileide, são partes legítimas para proporem a presente 
demanda,  juntamente  com  o  Sr.  Adriano  Gomes  e  a  menor  Thawany  Raíssa, 
respectivamente  viúvo  e  filha  da  falecida,  em  face  do  sofrimento  por  eles 
suportado.

Da legitimidade passiva de Rosinalva Alves Ribeiro

Os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da legitimidade 
de  Rosinalva  Alves  Ribeiro,  em  razão  desta  ser  esposa  de  Manoel  Confessor, 
possuidor  e  proprietário  do  imóvel  que  estava  com  a  cerca   energizada  e 
responsável pelo acidente.

Como  bem  delineado  na  sentença  vergastada,  inexiste  no 
conjunto probatório encartado aos autos elementos que respaldem a relação de 
causa e efeito entre o sinistro em debate e a conduta da Sra. Rosinalva, que apenas 
desligou a caixa de energia.
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Nesses  termos,  correta  encontra-se  a  decisão  do  juízo 
primevo nesse ponto.

Da  idade  limite  para  o  recebimento  da  pensão  pela 
descendente

No  tocante  ao  pensionamento,  insta  frisar  que  o  STJ  tem 
posicionamento  firmado  quanto  ao  termo  final  desta,  sendo  devida  até  o 
descendente da vítima completar 25 anos de idade.

Vejamos:

EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO. 
MORTE  DE  GENITORA.PENSÃO  MENSAL  DEVIDA  AO  FILHO. 
TERMO  FINAL.  25  ANOS  DE  IDADE.  1.  Devem  ser  recebidos  como 
agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo 
intuito infringente. 2. No caso de morte de genitora, é devida pensão aos 
filhos, mesmo que a vítima não exercesse trabalho remunerado, sendo, 
neste caso, adotado como base de cálculo o valor do salário-mínimo. 3. O 
fato de o pai do recorrente ter constituído nova família, passando ele a ter 
uma madrasta após o falecimento da mãe, não afasta o dever legal do 
responsável  pelo  óbito  de  pagar  pensão  mensal  ao  filho  da  vítima.  3. 
Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 
anos, conforme precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (STJ;  EDcl-REsp  726.827;  Proc.  2005/0027733-0;  RS;  Quarta  
Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; Julg. 07/02/2012; DJE 24/02/2012) 

Da majoração dos danos morais

Uma  das  insurgências  dos  recorrentes  reside  na  quantia 
arbitrada  a  título  de  danos  morais,  pois,  segundo entendem,  o  valor  deve  ser 
majorado.

Adianto, portanto, que o importe do dano merece retoque, 
pois  a  dimensão exterior  da afetação psicológica  é  que estabelecerá o  quantum 
indenizatório.  Neste,  interferem o ambiente de interação social  dos  sujeitos,  as 
particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e 
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a forma, bem como os efeitos jurídicos e a situação econômica das partes.

É de se atentar para a finalidade pedagógica da indenização 
por  dano  moral,  que  tem  o  fito  de  impedir  a  reiteração  de  prática  de  ato 
socialmente detestável e conceder uma simbólica compensação pelo desconforto e 
aflição sofridos pelas partes.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  no julgamento do 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” (grifei).

Portanto,  o  valor  fixado  na  sentença  a  título  de  reparação 
moral,  estipulado  no  importe  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  não  se  mostra 
adequado a dor suportada pelos familiares ante a perda de um ente querido.

Isso posto, o montante deve ser majorado para R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), em razão da gravidade dos efeitos decorrentes do dano, devendo 
este valor ser rateado de forma igualitária entre os legitimados ativos, sendo eles: 
os ascedentes, o viúvo e a filha do “de cujus”.

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO para:  a) 
reconhecer  a  legitimidade  ativa  de  Manoel  Gomes  da  Silva e  Josefa  do 
Nascimento, para fins de postularem a fixação por danos morais; b) determinar 
que a pensão alimentícia de Thawany Raíssa Silva Paz seja  paga até que esta 
complete 25 anos de idade e c) majorar a indenização pecuniária de ordem moral 
para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago de forma solidária 
pelos  promovidos.  Condeno  os  recorridos  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios,  em  face  de  sua  sucumbência  recursal,  em  15%  do  valor  da 
condenação,  ex vi  art. 20, § 4º c/c § 3º, alínea 'c', do CPC e, em despesas e custas 
processuais, observada em relação a estes a regra do artigo 12 da Lei 1.060/50. Por 
fim, mantenho os demais termos da decisão objurgada.
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É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de  março  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo 
Henrique de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além desta relatora, o 
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henrique de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao 
julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 26 de março de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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