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REMESSA  OFICIAL.  VALOR  DA
CONDENAÇÃO  INFERIOR  A 500  SALÁRIOS
MÍNIMOS.  ART. 496, §3º, INCISO II, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO.

-  Dispensa-se  o  reexame  obrigatório  da  sentença
proferida  contra  a  Fazenda Estadual,  sempre  que a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for  de  valor  certo  e  líquido  não  exceda  a 500
(quinhentos) salários-mínimos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE
DA  ESPOSA  DO  AUTOR  CAUSADA  POR
DISPARO  EFETUADO  POR  POLICIAL
MILITAR  EM  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO
ESTADO.  FALHA  DO  SERVIÇO.  NEXO
CAUSAL PRESENTE. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.  REDUÇÃO DO 'QUANTUM'
INDENIZATÓRIO.  DESCABIMENTO. JUROS
DE  MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA EM
FACE DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DA NORMA
DO  ART.  1º-F  DA LEI  Nº  9.494/1997  COM  A
REDAÇÃO  DADA PELO  ART.  5º  DA LEI  Nº
11.960/2009.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS DAS ADI'S  4.357  E  4.425.    VERBA
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HONORÁRIA.  PERCENTUAL  IRRAZOÁVEL.
MINORAÇÃO.  CABIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

- Em caso de dano (morte), decorrente da desídia de
policial militar no manuseio da arma de fogo, aplica-
se a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento
danoso,  prevista  no  artigo  37,  §6º  da  Constituição
Federal.

- Não havendo dúvidas que o disparo efetuado pelo
fuzil portado pelo policial militar teve o condão de,
isoladamente,  causar  a  morte  da  vítima,  torna-se
desarrazoado  afastar  o  dever  de  indenizar  pela
Administração.

- Os danos morais se presumem, in re ipsa, posto que
o óbito da esposa do apelado, em decorrência do ato
ilícito,  prescinde  de  maiores  delongas  no  que
concerne  ao  abalo  psicológico  por  este  suportado,
sendo imensurável a dor íntima que lhe imbui. 

-  Quanto ao  valor  dos  danos morais,  este  deve  ser
arbitrado  com  observância  do  princípio  da
razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao
ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para
inibição de futuras condutas nocivas.

- Em se tratando de condenação em face da Fazenda
Pública,  “(...)  os  juros  de  mora  devem  incidir  da
seguinte  forma: (a) percentual  de 1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009. (STJ; EDcl nos Edcl nos Edcl no AgRg
no  REsp  957810/RS,  5ª  Turma,  Rel.  Min.  Moura
Ribeiro, j. em 17/09/2013).

- A Suprema Corte decidiu, em modulação dos efeitos
da  inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica
mantida  a  aplicação  do  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos  termos  da  Emenda Constitucional  nº  62/2009,
até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
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(ii)  os  precatórios  tributários  deverão  observar  os
mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige seus créditos tributários” (Questão de Ordem
nas ADI's 4.357 e 4.425).

-  Considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo  patrono do autor  e  o  tempo exigido
para  o  serviço,  entendo  que  a  verba  honorária
arbitrada  pelo  juiz  a  quo  não  fora  conjugada  de
acordo  com  o  princípio  da  equidade  e  da
razoabilidade, cabendo, portanto, sua redução.

- Apelo do ente estatal provido parcialmente.

APELAÇÃO  CÍVEL.  LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.  RESPONSABILIDADE DIRETA DO
AGENTE PÚBLICO PELO DANO CAUSADO A
TERCEIRO.  INADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  37,  §6º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  APELO
PROVIDO.

− Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Fede-
ral e consoante a teoria do risco administrativo, a ação
de indenização da vítima deve ser ajuizada unicamen-
te contra a entidade pública responsável, não contra o
agente causador do dano.

-  “O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do
julgamento  da  RE  n.  327.904,  Relator  o  Ministro
Carlos Britto, DJ de 8.9.06,  fixou entendimento no
sentido  de  que  "somente  as  pessoas  jurídicas  de
direito  público,  ou  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado  que  prestem  serviços  públicos,  é  que
poderão responder, objetivamente, pela reparação de
danos  a  terceiros.  Isto  por  ato  ou  omissão  dos
respectivos  agentes,  agindo  estes  na  qualidade  de
agentes públicos, e não como pessoas comuns.” (RE
470996).

- Apelo do segundo promovido provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, não conhecer da
remessa necessária,  prover parcialmente o recurso interposto pelo Estado da
Paraíba, bem como dar provimento ao apelo aviado pelo segundo réu, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  Apelações  Cíveis,
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interpostas pelo Estado da Paraíba e por Ailton José de Pontes, em face da
sentença,  fls.  193/201,  proferida  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Cacimba  de
Dentro,  nos  autos  da   Ação de  Indenização por Ato  Ilícito,  movida  por
Pedro Guedes da Costa.

Em sede de exordial, o autor narrou que, no dia 26 de março de
2008, sua esposa, Terezinha de Araújo Costa, fora atingida dentro de sua casa
por uma bala perdida, disparada pelo Policial Militar Ailton José de Pontes,
que a levou a óbito.

Assim, tendo em vista que o dano lhe fora causado por disparo
efetuado por Policial Militar do Estado da Paraíba, sustentou a legitimidade
passiva  do  Estado,  por  força  do  previsto  no  art.  37,  §  6º  da  Constituição
Federal.

Ao fim, requereu a indenização por dano moral em valor não
inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como indenização a
título de danos materiais, correspondente a 10 salários-mínimos, retroativos à
data do falecimento da vítima, até o dia em que esta completaria 70 (setenta)
anos de idade.

O  autor  apresentou  petição,  requerendo  a  inclusão  no  polo
passivo de  Ailton José de Pontes (fls. 54).

Citado,  o  Estado  da  Paraíba  ofertou  contestação,  aduzindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que inexiste a
obrigação de indenizar, posto que ausente a demonstração do nexo causal entre
a  atuação da Administração e os danos sofridos pela vítima. Afirmou que a
morte  da  esposa  do  autor  decorreu  de  ato  de  terceiro,  o  que  exclui  a
responsabilidade objetiva do Estado. Quanto ao pedido de pensão, enfatizou
não  existir  comprovação  da  alegada  dependência  financeira  do  autor  em
relação à vítima. 

O promovido Ailton José de Pontes também ofertou resposta,
às fls. 89/90, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, tendo em
vista que o fato narrado se deu quando o réu encontrava-se em cumprimento
de seu dever. No mérito, afirmou que o disparo proveniente da arma de fogo
que portava ocorreu por acidente, no momento em que o contestante estava em
perseguição a um meliante.

Audiência  de  conciliação  inexitosa,  em face  da  ausência  da
parte demandada. Na oportunidade, o juiz afastou as preliminares e fixou os
pontos controvertidos (fls. 130).

Em  sede  de  audiência  de  instrução,  onde  foi  colhido  o
depoimento do segundo promovido (fls. 170/171).

Às fls. 193/201 a Magistrado a quo julgou procedente em parte
a demanda, nos seguintes termos:

“Diante  do  contexto  fático  e  jurídico  exposto,
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido,
para condenar os réus, ao pagamento, em favor do
autor:

1 – como reparação pelo dano moral: o importe de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com os consectários
legais de juros de mora e correção monetária, tudo
em  conformidade  ao  disposto  na  Lei  nº  9.494/97,
devidos desde a publicação da sentença.
Condeno,  também,  o promovido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de 15%
(quinze) do valor total da condenação”

Irresignado, o Estado da Paraíba manejou recurso de apelação,
onde,  sustenta,  em resumo, que não há nos autos provas de que o policial
estivesse  no  exercício  de  suas  funções  na  oportunidade  em que  efetuou o
disparo. Aduz ainda inexistir demonstração cabal de que a morte da vítima
resultou dos disparos e não da demora no atendimento e transferência para o
Hospital, ocasionada pela ausência de ambulância na cidade. 

Ademais,  sustenta  que  uma  pessoa  de  condições  modestas
como o autor não pode ser destinatária de uma elevada indenização, sob pena
de enriquecimento ilícito. Neste contexto, assevera que não fora observada a
razoabilidade no arbitramento a título de indenização.   

Por fim, pugna pelo provimento da irresignação, de forma que
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo apelado e, caso não
seja este o entendimento adotado, requer que a redução do quantum debeatur
fixado pelo Magistrado singular a título de indenização, bem como que sejam
aplicados juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 1º-F da lei nº
11.960/2009.

Também inconformado, Ailton José de Pontes  interpôs apelo,
alegando que a responsabilidade pelos danos ocasionadas deve ser imputada
integralmente ao Estado da Paraíba, em uma vez que o agente público não
deve responder pelos atos próprios isolados de sua conduta quando estiver
investido pelo Estado (fls. 213/224).

   
O apelado ofertou contrarrazões às fls.  227/230, pugnando pelo

desprovimento do pelo.

A douta  Procuradoria  de  Justiça deixou  de  opinar  sobre  o
mérito,  por  entender  ausente  qualquer  interesse  público  que  tornasse
necessária a respectiva intervenção (fls. 234). 

   
É o relatório.

VOTO. 

1. Do não conhecimento da remessa necessária
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Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Em  matéria  de  reexame  necessário,  o  novo  legislador
processual civil promoveu um redimensionamento no instituto, reduzindo as
hipóteses  de  remessa  de  ofício  do  feito  para  reapreciação  pelo  Tribunal,
mediante o alargamento das situações de sua dispensa. 

Assim, elevou os valores a partir dos quais se deve remeter o
feito contra a Fazenda Pública para reapreciação, diferenciando os montantes
de  acordo  com  o  porte  do  ente  federado  envolvido,  acrescendo,  ainda,  a
inaplicabilidade quando a sentença estiver em conformidade com precedentes
judiciais  obrigatórios  ou  com  o  entendimento  decorrente  de  orientação
vinculante firmada administrativamente pelo próprio ente público.

Eis o teor do art. 496 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito  senão depois  de  confirmada
pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta
a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o  Em qualquer  dos  casos  referidos  no §  1o,  o
tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação  ou  o  proveito  econômico  obtido  na
causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as
respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito
público;

II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os
Estados,  o  Distrito  Federal,  as  respectivas
autarquias  e  fundações  de  direito  público  e  os
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Municípios que constituam capitais dos Estados;

III  -  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os
demais  Municípios  e  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo
quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II  -  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;

IV  -  entendimento  coincidente  com  orientação
vinculante  firmada  no  âmbito  administrativo  do
próprio ente público, consolidada em manifestação,
parecer ou súmula administrativa”. (grifo nosso).

Assim,  a  teor  do  disposto  na  referida  norma,  dispensa-se  o
reexame obrigatório da sentença proferida contra a Fazenda Estadual, sempre
que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo
e líquido não exceda a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

No caso  sub judice,  reconhecida a  procedência do pedido, o
ente  estatal  demandado  foi  condenado  a  arcar  com  o  pagamento  de
indenização no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Considerando o valor  do  salário-mínimo vigente  à  época  da
sentença, (R$ 880,00), é possível inferir que tal valor é muito inferior a 500
(quinhentos)  salários-mínimos,  limite  para  a  submissão  da  sentença  ao
reexame necessário, razão pela qual dela não conheço.

2. Do Apelo do Estado da Paraíba

A hipótese dos autos versa a respeito da responsabilidade civil
da  Administração  Pública,  lastreada  no  artigo  37,   §   6º   da  Constituição
Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. (…)

§ 6° As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as
de  direito  privado  prestados  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
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dolo ou culpa”.

A norma  constitucional  supratranscrita  adotou  a  Teoria  do
Risco   Administrativo,  segundo  a  qual  o Poder  Público  deve  responder
objetivamente   pelos   atos  lesivos   que   seus   agentes,   nesta  qualidade,
causarem  ao  particular.  Assim,  a  caracterização  da  responsabilidade  fica
condicionada  à  comprovação de  três  elementos,  quais  sejam:  a)  a  conduta
estatal;  b)  o  dano;  e  c)  o  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do  agente
vinculado à Administração e o mencionado dano. 

Como relatado, o Estado da Paraíba sustenta  que não houve
prova de que o policial promovido estava no exercício de suas funções quando
alvejou a vítima, motivo pelo qual não se poderia responsabilizar a edilidade,
sendo inaplicável o supratranscrito art. 37, § 6° da Constituição Federal.

Assim, entendo que para o deslinde da questão é imprescindível
verificar se houve a conduta estatal, perquirindo se o policial agiu, ou não, na
qualidade de agente público, conforme estatui o texto constitucional.

A esse respeito,  José dos  Santos  Carvalho Filho (Manual de
Direito Administrativo, 20ª ed., Lumen Júris, p. 523) leciona com maestria que
"A expressão ‘nessa qualidade’ tem razão de ser, porque só pode o Estado ser
responsabilizado se o preposto estatal estiver no exercício de suas funções
ou,  ao  menos,  se  esteja conduzindo a pretexto  de exercê-la",  sendo  esta
última hipótese a que, ao meu sentir, é aplicável ao caso.

Neste  sentido,  se  faz  imperioso  que  vejamos,  ainda,  o  que
Sérgio  Cavalieri  Filho  (in  Programa  de  Responsabilidade  Civil,  págs.
261/262) assevera: 

“Nesse  terreno,  a  única  questão  que  ainda  enseja
certa dificuldade é a que diz respeito à relação que
deve existir  entre o ato do agente ou da atividade
administrativa e o dano. Terá o ato que ser praticado
durante  o  serviço,  ou  bastará  que  seja  em razão
dele? De acordo com a essência de vários julgados o
mínimo  necessário  para  determinar  a
responsabilidade do estado é que o cargo, a função
ou  a  atividade  administrativa  tenha  sido  a
oportunidade para a prática do ilícito.
Sempre que a condição de agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato
danoso, ainda que simplesmente lhe proporcionando
a  oportunidade  para  o  comportamento  ilícito,
responde o Estado pela obrigação ressarcitória. Não
se  faz  mister,  portanto,  que  o  exercício  da  função
constitua a causa eficiente do evento danoso; basta
que ela ministre a ocasião para praticar-se o ato. 
Em  suma,  haverá  a  responsabilidade  do  Estado
sempre que se possa identificar o laço de implicação
recíproca entre a atuação administrativa (ato do seu
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agente), ainda que fora do exercício de sua função,
e o dano causado a terceiro.”  (grifo nosso).

Em  que  pese  as  alegações  do  ente  estatal,  conforme  bem
elucidou a Magistrada a quo, restou incontroverso que o disparo que provocou
a morte da vítima fora efetuado pelo policial Ailton José de Pontes, quando no
exercício de suas funções, eis  que o próprio agente confessou os fatos tais
como narrados.

Em juízo, afirmou o agente, também apelante, os seguinte:

“que estava chegando na delegacia de Cacimba de
Dentro,  quando  recebeu  a  notícia  do  estupro  que
havia acontecido no sítio e saiu às pressas; que nesse
momento pegou um fuzil que estava na delegacia e
em virtude da pressa, pois o suposto autor do estupro
estava na localidade, não fez a conferência no fuzil;
que  sempre  que  o  policial  pega  nas  armas  a
orientação  é  no  sentido  de  fazer  a  checagem  do
armamento,  sendo  que,  em  virtude  da  pressa,  o
depoente  não  o  fez;  que  ao  sarem  da  delegacia,
apressados  passaram  por  uma  lombada  em
velocidade  o  depoente  foi  jogado  para  cima  do
carro, batendo com a sua cabeça no teto e quando
desceu para o assento a arma veio a disparar; que
não se recorda se a arma estava apontada para fora
do carro; que o carro era uma Blazer; que o disparo
atravessou a porta do  carro;  que  o depoente  e  as
demais  pessoas  que  estavam  dentro  do  carro
pararam maus  adiante  e  não perceberam o  que  a
bala havia atingido” (fls. 170)

No  mesmo  norte,  o  relatório  produzido  pela  Delegacia  de
Polícia Civil de Cacimba de Dentro corroborou a narrativa acima, destacando
que  o  Sargento  Ailton  José  de  Pontes,  quando  em  perseguição  a  um
delinquente, teria disparado, acidentalmente, um fuzil calibre 762, pertencente
ao destacamento da Polícia Militar, atingindo a Sra. Terezinha de Araújo Costa
dentro de sua residência. Concluiu, assim, pela prática de homicídio culposo e
lesão corporal pelo agente (fls. 48).

Do caderno probatório pode-se inferir, indene de dúvidas, que o
falecimento  da  esposa  do  apelado  decorreu  de  conduta  de  despreparo  do
agente estatal, que, de maneira desidiosa não travou a arma de fogo, fazendo
com que ela disparasse, atingindo mortalmente a vítima, que encontrava-se no
interior de sua residência.

Ademais, o segundo ponto a se ressaltar é que a arma utilizada
pelo Sargento pertencia à corporação militar, fato que aliado à  utilização de
sua qualidade de agente da polícia, indubitavelmente, vinculou a conduta em
debate ao ente estatal. A respeito de tema há precedentes do Supremo Tribunal
Federal, no seguinte sentido: 
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“AGRAVO    REGIMENTAL    NO    RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO.  ARTIGO 37,  § 6º,  DA
CONSTITUIÇÃO.  Crime praticado   por   policial
militar   durante   o   período   de   folga, usando
arma da corporação. Responsabilidade civil objetiva
do Estado.    Precedentes.   Agravo   regimental   a
que   se   nega provimento.”   (RE   418.023-AgR/RJ,
Rel.   Min.    Eros    Grau,    2ª  Turma,  DJe
17.10.2008)”. (grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.  C.F.,
art.  37,  § 6º.  I.  -  Agressão praticada por  soldado,
com a  utilização  de  arma  da  corporação  militar:
incidência da responsabilidade objetiva do Estado,
mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na
condição  de  policial-militar  que  o  soldado  foi
corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que
o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da C.F., não exige
que o agente público tenha agido no exercício de
suas funções, mas na qualidade de agente público.
II.  -  R.E.  não  conhecido.  (RE 160401,  Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado
em 20/04/1999,  DJ  04-06-1999  PP-00017  EMENT
VOL-01953-01 PP-00158).” (grifo nosso).

Por estas razões, ante a conduta desidiosa do policial  no que
tange ao manuseio da arma, restou evidente a responsabilidade objetiva do
Estado de indenizar a vítima pelos danos causados por seu agente.

Sobre os danos causados por ação do agente estatal (policial
militar),  no  exercício  de  suas  funções,  oportuna  a  transcrição  dos
ensinamentos do Desembargador Rui Stoco:

“Hipóteses  há,  contudo,  em  que  o  policial,  no
exercício  regular  de  suas  funções  causa  danos  a
terceiros, às vezes irreversíveis, como a morte. É o
caso  de  uma  perseguição  policial  em  que  os
miliantes abrem fogo contra os policiais e estes são
obrigados a revidar.
Vem  se  tornando  corriqueiros  nefastos
acontecimentos  de  pessoas  feridas  ou  mortas  por
balas 'perdidas' ou por disparos feitos por policiais
que restam por atingir inocentes que passavam pelo
local no momento da perseguição.
São comuns hoje os confrontos entre os policiais e
marginais nas favelas, na via pública ou interior de
estabelecimentos e residências.
Nesses casos, embora os policiais possam ter agido
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com moderação e comedimento, procedido segundo
as  normas  de  conduta  estabelecidas  para  as
circunstâncias  do  momento,  responderá  o  Estado,
objetivamente,  pelos  danos que essa ação legítima
causar a terceiros.
Para nós, nem mesmo o estado de legítima defesa ou
estado  de  necessidade  vivenciado  pelo  agente  da
autoridade retira do Estado o dever de reparar.
Apenas  não  caberá  o  direito  de  regresso,  na
consideração de que os prepostos só respondem por
dolo ou culpa.
São  acontecimentos  não  queridos  e  fruto  mais  do
recrudecimento da violência  dos  marginais  que do
comportamento dos agentes policiais, mas que impõe
uma resposta mais severa destes.
Nem por isso, entretanto, ficará o Estado acobertado
pela  indenidade  civil,  pois  vige  como  regra
constitucional a teoria do risco administrativo, que
obriga  o  Estado  a  indenizar,  sem  indagação  de
culpa,  em  seu  sentido  amplo.”  (In Tratado  de
Responsabilidade Civil , 6ª edição, pág. 1068).

Outrossim,  não  merece  guarida  a  tese apresentada  pelo  ente
estatal, em suas razões, de que o evento morte pode ter decorrido em razão da
demora na transferência da vítima para o hospital.

Embora, hipoteticamente, o breve atendimento médico da Sra.
Terezinha  pudesse  ter  evitado  sua  morte,  tal  fato  não  afastaria  a
responsabilidade do Estado, uma vez que, não fosse a conduta ilícita, a vítima
não se encontraria na situação em que o evento danoso a colocou.

Tratar-se-ia de causa complementar (concausa), a qual segundo
ensina Sergio Cavalieri Filho, define-se como outra causa que, juntando-se à
principal, concorre para o resultado. Ela não inicia nem interrompe o processo
causal, apenas o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior,
aumentando-lhe  o  caudal.  Em  outras  palavras,  são  circunstâncias  que
concorrem para o agravamento do dano, mas que não tem a virtude de excluir
o nexo causal desencadeado pela conduta principal, nem de, por si só, produzir
o dano (In Programa de Responsabilidade Civil.  10. Ed. São Paulo: Atlas,
2012,  p. 80).

Não fosse isso, o promovido sequer logrou êxito em demonstrar
a efetiva ocorrência da concausa, ou seja, de que o socorro da vítima não fora
prestado em tempo hábil, agravando seu estado de saúde. Assim, não passando
as alegações do campo das ilações, deverão ser desconsideradas para fins de
averiguação da responsabilidade civil.

Portanto,  não  havendo  dúvidas  que  o  disparo  efetuado  pelo
fuzil  portado pelo policial militar teve o condão de, isoladamente, causar a
morte  da  vítima,  torna-se  desarrazoado  afastar  o  dever  de  indenizar  pela
Administração.
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Superada a premente discussão, passo a enfrentar a questão do
dano moral. 

Com  efeito,  entendo  que,  na  hipótese  dos  autos,  os  danos
morais se presumem, in re ipsa, posto que o óbito da esposa do apelado, em
decorrência do ato ilícito, prescinde de maiores delongas no que concerne ao
abalo psicológico por este suportado, sendo imensurável a dor íntima que lhe
imbui. 

No que  tange  à  fixação dos  respectivos valores,  Yussef Said
Cahali (Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266)
pontifica que,  diante  destas  espécies de danos,  o  arbitramento do  quantum
indenizatório é delineado levando em consideração a intensidade, gravidade,
bem como a  natureza e a repercussão social do evento danoso.

No caso dos autos,  embora não se possa quantificar a dor do
recorrido com o falecimento prematuro de sua esposa, pois que é impossível,
entendo que a estipulação da quantia de R$ 800.000,00 (oitenta mil reais),
fixada em primeiro grau, revela-se razoável de acordo com os parâmetros que
vêm sendo fixados por nossos tribunais, não merecendo, portanto, qualquer
reparo a sentença de primeiro grau.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto:

“ACIDENTE  DE  VEÍCULO  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
RESPONSABILIDADE  FALECIMENTO  DA  MÃE
DO  AUTOR,  À  ÉPOCA  MENOR  IMPÚBERE
CULPA  DO  RÉU  BEM  DEMONSTRADA  NOS
AUTOS  DA  AÇÃO  PENAL,  COM  DECISÃO
TRANSITADA  EM  JULGADO  PENSÃO  MENSAL
DEVIDA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA
EM QUE O AUTOR COMPLETE 25 ANOS DANO
MORAL  PERTINÊNCIA  MANUTENÇÃO  DO
VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  RESPECTIVA
RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – Restando demonstrada nos autos da ação penal
condenatória,  cuja decisão transitou em julgado, a
culpa do réu pelo acidente de trânsito que culminou
na morte da mãe do autor, à época menor impúbere,
deve aquele responder pela indenização devida. 
II – Cabível, na espécie vertente, a indenização pelos
danos  materiais  ao  autor  porque  dependia
financeiramente  de  sua  mãe,  consubstanciada em
pensão mensal de valor equivalente a 2/3 do salário
mínimo então vigente até a data em que complete 25
anos  de  vida,  sendo  devida,  também,  indenização
pelos  danos morais experimentados,  dada à perda
precoce e repentina, pelo autor, de sua mãe, vítima
de acidente automobilístico, mostrando-se adequada
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a eleição da quantia fixada pela d.  autoridade "a
quo", em valor equivalente a 100 salários mínimos
(R$ 54.500,00),  como forma de compensação pelo
dano  suportado  e  de  seu  efeito  pedagógico  e
educativo  ao  infrator.  Na  eleição  do  valor  a  ser
fixado, há que se considerar uma quantia capaz de
aplacar  o  sofrimento  suportado  pelo  ofendido,
derivada da análise da extensão do dano causado, o
grau  de  culpa  do  causador,  a  capacidade
contributiva  deste,  a  condição  pessoal  daquele,
dentre  outras,  em  atenção  aos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJ-SP - APL: 00077295120068260072 SP 0007729-
51.2006.8.26.0072,  Relator:  Paulo  Ayrosa,  Data  de
Julgamento: 24/06/2014, 9ª Câmara Extraordinária de
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  25/06/2014).
(grifo nosso).

Quanto  aos consectários  legais,  por  se  tratar  de
responsabilidade  extracontratual,  a  correção  monetária  deve  incidir  do
arbitramento  até  a  data  do  pagamento,  ao  passo  que  os  juros  moratórios
incidirão desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 

Quantos  aos  índices  dos  consectários  legais,  sabe-se  que,
tratando-se  de  condenação  imposta  à  Fazenda  Pública,  verifica-se  que  a
decisão do juiz singular merece reforma. Isso porque a situação em análise se
enquadra no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – com redação conferida pela Lei
nº 11.960/2009, devendo-se, pois, observar os índices oficiais da remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Contudo, tem-se que  a Lei nº 11.960/2009 não pode retroagir,
ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua  vigência,
consoante  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  da  Cidadania,  abaixo
transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
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VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso,  em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma: (a) percentual  de 1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) 
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade  pelo  Supremo Tribunal  Federal  do  art.1º-F  da  Lei  nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica  mantida  a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos  em precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

Assim sendo,  em condenações  em face  da  Fazenda  Pública,
deve-se  observar  a  incidência  de  juros  de  mora  da  seguinte  forma:  a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5%
ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei
n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5%  ao  mês  a  partir  de
25/03/2015.
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Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do
INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se
deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que
prevê  a  aplicação  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual
passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.

Dessa forma, no presente caso, em se verificando que o evento
danoso  ocorreu  em  26  de  março  de  2008,  antes  do  advento  da  Lei  nº
11.960/2009,  deve-se observar a incidência dos índices de juros de mora  no
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até
o advento da Lei n. 11.960/2009. Em seguida, deve ser aplicado o percentual
estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até
25/03/2015, quando, então, observar-se-á o percentual de 0,5% ao mês.

Quanto à correção monetária, que incidirá apenas a partir do
arbitramento,  deverá ser aplicado o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, no que tange a reforma dos honorários advocatícios
arbitrados, entendo que assiste razão à parte apelante,  posto  que, ao meu ver,
o valor foi  fixado sem  levar em consideração o juízo de equidade. 

Assim, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública,
à luz do parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, e observando os
parâmetros qualitativos  contidos no parágrafo  3º  do  mesmo dispositivo, fixo
os honorários advocatícios no percentual correspondente a 10% do valor da
condenação.

3. Do Apelo do réu Ailton José de Pontes

Consoante relatado, o segundo promovido apresentou apelado,
aduzindo, em suma, que a responsabilização pelos danos causados  ao apelado
somente  poderia  ser  atribuída  ao  Estado,  em  razão  do  teoria  do  risco
administrativo.

Entendo que o inconformismo merece prosperar.

Isto porque, como visto acima, em se tratando de ato praticado
por servidores públicos, aplicável a teoria do risco administrativo, ínsita no
artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

Como  se  pode  inferir  da  leitura  do  dispositivo  acima
mencionado,  a  responsabilidade  do  Estado  por  danos  que  seus  agentes
eventualmente  causarem  a  terceiros  é  objetiva,  independentemente  da
configuração de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo de causalidade
entre o dano e o suposto ato ilícito do agente.

Noutro vértice, da exegese do dispositivo constitucional deriva
que  a  reparação  deve  ser  direcionada  à pessoa  jurídica  de  direito  público
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efetivamente responsável, que, no caso, é o Estado da Paraíba. É que o suposto
ato ou omissão proveio de conduta  administrativa perpetrada pelo policial,
agindo este na qualidade de agente público, e não como pessoa comum.

Com  efeito,  de  acordo  com  o  princípio  da  impessoalidade,
analisado sob o aspecto da teoria da imputação volitiva,  há uma atribuição
direta dos atos dos agentes ao Estado à pessoa jurídica em nome da qual atua.
Desta forma, os servidores estatais agem como instrumentos da vontade da
Administração Pública, de maneira que tudo que o agente queira ou faça, no
exercício de seu ofício, é o que o Estado quer ou faz. 

Portanto, os atos praticados pelo ora apelante não pode ser a ele
imputado, mas sim à entidade a qual está vinculado.

É  este  o  entendimento  do  ilustre  doutrinador  Hely  Lopes
Meirelles:

“A ação de indenização da vítima deve ser ajuizada
unicamente  contra  a entidade pública  responsável,
não  sendo  admissível  a  inclusão  do  servidor  na
demanda. O lesado por ato da Administração nada
tem a ver com o agente causador do dano, visto que
o  seu  direito,  constitucionalmente  reconhecido
(art.37,  §  6º),  é  o  de  ser  reparado  pela  pessoa
jurídica, e não pelo agente direto da lesão. Por outro
lado, o servidor culpado não está na obrigação de
reparar o dano à vítima, visto que só responde pelo
seu ato ou por sua omissão perante a Administração
a  que  serve,  e  só  em ação  regressiva  poderá  ser
responsabilizado  civilmente.  O  causador  do  dano
não pode ser obrigado a integrar a ação que a vítima
intenta  contra  a  Administração,  mas  pode,
voluntariamente,  intervir  como  assistente  da
Administração.  O  legislador  constituinte  bem
separou as responsabilidades:  o  Estado indeniza a
vítima;  o  agente  indeniza  o  Estado,
regressivamente.”  (In  Direito  Administrativo
Brasileiro, RT 14ª Ed., p.558)

Concorde com esta posição está Celso Ribeiro Bastos:

“A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que
pertence o agente. O prejudicado há de mover ação
de indenização contra a Fazenda Pública respectiva
ou contra a pessoa jurídica privada prestadora do
serviço  público,  não  contra  o  agente  causador  do
dano.  O  princípio  da  impessoalidade  vale  aqui
também.”  (In  Curso  de  Direito  Constitucional
Positivo, 23ª ed., pág.655) 

Nesse  sentido  já  se  pronunciou o  excelso  Supremo Tribunal
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Federal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.  AGENTE  PÚBLICO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. 
O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do
julgamento  da RE n.  327.904,  Relator  o Ministro
Carlos Britto, DJ de 8.9.06, fixou entendimento no
sentido  de  que  "somente  as  pessoas  jurídicas  de
direito  público,  ou  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado  que  prestem  serviços  públicos,  é  que
poderão responder, objetivamente, pela reparação de
danos  a  terceiros.  Isto  por  ato  ou  omissão  dos
respectivos  agentes,  agindo  estes  na  qualidade  de
agentes  públicos,  e  não  como  pessoas  comuns".
Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”  (RE  470996  AgR,  Relator(a):  Min.
EROS  GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em
18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC
11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00444 RT v.
98, n. 890, 2009, p. 172-175) (grifei)

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  ESTADO:  §  6º  DO  ART.  37  DA
MAGNA  CARTA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  AGENTE  PÚBLICO  (EX-PREFEITO).
PRÁTICA  DE  ATO  PRÓPRIO  DA  FUNÇÃO.
DECRETO DE INTERVENÇÃO.
O §  6º  do  artigo  37  da  Magna  Carta  autoriza  a
proposição de que somente as pessoas jurídicas de
direito  público,  ou  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado  que  prestem  serviços  públicos,  é  que
poderão responder, objetivamente, pela reparação de
danos  a  terceiros.  Isto  por  ato  ou  omissão  dos
respectivos  agentes,  agindo  estes  na  qualidade  de
agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse
mesmo dispositivo  constitucional  consagra,  ainda,
dupla  garantia:  uma,  em  favor  do  particular,
possibilitando-lhe  ação  indenizatória  contra  a
pessoa  jurídica  de  direito  público,  ou  de  direito
privado que preste  serviço público,  dado que bem
maior,  praticamente  certa,  a  possibilidade  de
pagamento  do  dano  objetivamente  sofrido.  Outra
garantia,  no  entanto,  em prol  do  servidor  estatal,
que  somente  responde  administrativa  e  civilmente
perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se
vincular.  Recurso  extraordinário  a  que  se  nega
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provimento.” (RE  327904,  Relator(a):  Min.
CARLOS  BRITTO,  Primeira  Turma,  julgado  em
15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-
02246-03  PP-00454  RTJ  VOL-00200-01  PP-00162
RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78) (grifei)

Trago  à  ilação  excerto  extraído  do  voto  do  Ministro  Carlos
Britto, relator do Recurso Extraordinário nº. 327.904, acima ementado:

“(...)  o § 6º  do artigo 37 da Constituição Federal
consagra  uma  dupla  garantia:  uma,  em  favor  do
particular,  possibilitando-lhe  ação  indenizatória
contra  a  pessoa jurídica  de  direito  público,  ou de
direito privado que preste serviço público, dado que
bem maior,  praticamente  certa,  a  possibilidade  de
pagamento  do  dano  objetivamente  sofrido.  Outra
garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que
somente  responde  administrativa  e  civilmente,
perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se
vincular.”

Desta forma, em conformação com as premissas consagradas
pela Constituição Federal e seguindo a teoria do risco administrativo adotada
pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  os  agentes  não  poderão  ser  acionados
diretamente para responder perante terceiros por danos causados no exercício
de  suas  atividades  funcionais,  o  que  não  se  confunde com  a  previsão
constitucional de direito de regresso do Estado contra o responsável, nos casos
de dolo ou culpa.

A reparação do dano causado pela administração a terceiros, se
não for obtida espontaneamente,  dar-se-á através  de ação de  ressarcimento
voltada  contra  o  Erário  que,  uma  vez  comprovada  a  culpa  ou  o  dolo  do
servidor público e indenizada a lesão da vítima, fica com o direito de voltar-se
contra aquele agente causador do ilícito para dele reaver o que foi despendido.

Nas palavras de Hely Lopes Meireles “o legislador constituinte
bem separou  as  responsabilidades:  o  Estado  indeniza  a  vítima;  o  agente
indeniza o Estado, regressivamente” (In Direito Administrativo Brasileiro, RT
36ª Ed., p.691)

Em conclusão, é inquestionável a improcedência da ação em
relação ao segundo demandado, sendo medida de rigor a reforma da sentença
neste ponto.

4. Conclusão

Ante  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA  e,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  DO
ESTADO DA PARAÍBA, para:

(a)  determinar a incidência de juros, a contar do evento danoso,
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no  percentual  de  0,5% ao  mês  até  o  advento  da  Lei  n.  11.960/2009.  Em
seguida,  deve  ser  aplicado  o  percentual  estabelecido  para  caderneta  de
poupança, até 25/03/2015, quando, então, observar-se-á o percentual de 0,5%
ao mês;

(b)  com  relação  à  correção  monetária,  deverá  ser  contada  a
partir da data do arbitramento da indenização, com aplicação do IPCA - Índice
de  Preços  ao  Consumidor  Amplo,  em  observância  ao  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal;

(c) reformar a condenação em honorários advocatícios, fixando-
os no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Outrossim,  DOU  PROVIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO
APELATÓRIA APRESENTADA PELO SEGUNDO PROMOVIDO, para
julgar improcedente a demanda em relação a ele.

Por  via  de  consequência,  deverá  o  autor  ser  condenado  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios em relação ao segundo réu.
Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observada,
contudo, a gratuidade judiciária deferida ao autor.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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