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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  ACIDENTE
ENVOLVENDO  MOTOCICLETA.  VALA  ABERTA  EM
RODOVIA ESTADUAL. DEFEITOS NA FISCALIZAÇÃO E
SINALIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA
AUTARQUIA  DEMANDADA.  CULPA  EXCLUSIVA  DA
VÍTIMA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. PATAMAR
DA  INDENIZAÇÃO.  ALTERAÇÃO.  DESCABIMENTO.
DANOS  MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE  NO
DECISUM. PENSIONAMENTO DEVIDO. FIXAÇÃO DE ½
SALÁRIO  ATÉ  A  MAIORIDADE  OU  24  ANOS,  CASO
FREQUENTE  CURSO  UNIVERSITÁRIO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  OFICIAL  E  DOS
APELOS.

- Considerando os requisitos mencionados e as circunstâncias
do caso concreto, notadamente o sério abalo psíquico sofrido
pelo  autor,  em  razão  da  perda  de  seu  pai  por  omissão  na
sinalização  de  rodovia  danificada,  torna-se  prudente  a
manutenção  da  indenização  por  danos  morais,  conforme
decidido pelo Juízo de primeiro grau.

- 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.

- É de se manter a condenação no tocante à pensão vitalícia,
mormente  quando  observado  a  dependência  econômica  do
autor perante a vítima, até a maioridade civil do promovente
ou,  no  caso  de  frequentar  curso  universitário  (24  anos),
quando estará apto a desenvolver atividade laborativa.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, negar provimento aos apelos e à remessa necessária, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 303.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelações  cíveis  apresentadas
contra decisão oriunda da 4ª Vara da Comarca de Guarabira que julgou procedente o
pedido constante da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais formulada
por  Alexandre Magno Costa Ferreira, representado por sua genitora, Conceição de Maria
Costa Ferreira em face do Estado da Paraíba e do Departamento de Estradas de Rodagens
do Estado da Paraíba – DER/PB.

A decisão prolatada pelo Juízo a quo julgou procedente o pleito
autoral,  excluindo o Estado da  Paraíba  da lide,  e  condenando o Departamento  de
Estradas de Rodagens do Estado da Paraíba – DER/PB a pagar ao autor a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e ao dano material na forma de pensão
mensal  do  valor  de  ½  meio  salário  mínimo,  desde  o  evento  morte,  até  a  maioridade,
estendida,  no entanto,  caso frequente curso universitário,  tendo eficácia até  completar 24
anos, honrando os valores atrasados de uma só vez, com correção monetária do ajuizamento
da  demanda  e  juros  moratórios  de  1%  desde  a  citação.  Condenou  ainda  em  custas  e
honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação. (fls. 244/249)

Inconformado, recorre o promovente, pugnando para que sejam
majorados os danos morais fixados em primeiro grau, considerando que o acidente
automobilístico causou morte e foi causado por culpa do recorrido.

Adiante discorre acerca  dos  danos materiais,  pugnando para
que  seja  estabelecido  um  novo  termo  final  de  pensionamento,  para  que  sua
percepção seja ser estendida considerando a expectativa de vida do de cujus. Nestes
termos, pede provimento.

O  Departamento de Estradas de Rodagens do Estado da Paraíba –



DER/PB  também  recorre  da  Sentença  de  primeiro  grau,  sustentando  que  o  julgamento
ocorreu contrário a prova dos autos, sob o fundamento de que o acidente que vitimou o pai
do promovente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, em razão de haver laudo atestando a
presença de álcool no sangue do falecido.

Nestes termos, afirma que houve, no mínimo, culpa concorrente do
falecido, em razão de trafegar em rodovia de moto, em período noturno e chuvoso e sob
efeito de álcool, situação que indicaria para a ocorrência do acidente, independentemente de
haver na via buraco não sinalizado.

Adiante, sustenta que o julgamento merece ser anulado (Citra petita),
sob o pálio de que pugnou nas contrarrazões que fosse considerada a culpa exclusiva do
condutor  da  moto  pelo  sinistro  ou,  alternativamente,  pelo  reconhecimento  da  culpa
concorrente pelo evento, todavia não fora apreciado pelo Juízo monocrático.

Por  fim,  afirma  que  o  autor  requereu  apenas  a  condenação  do
demandado em danos morais, tendo a Decisão garantido a condenação por danos materiais,
daí porque também merece a anulação da Sentença nesse aspecto. 

Nestes  termos,  pugna pelo  provimento da apelação,  para  que seja
julgado  totalmente  improcedente  os  pleitos  exordiais  e,  alternativamente,  que  seja
reconhecida a  culpa  concorrente  do falecido pelo  evento danoso,  ocasião que autoriza  a
minoração das condenações deduzidas no decisum. Pugna ainda pela reversão da condenação
em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelos partes. (fls. 262/265 e 286/287)

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento do recurso oficial e provimento parcial ao apelo do autor, para que
seja majorada a indenização por danos morais em patamar não inferior a 30.000,00
(trinta mil reais).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por Alexandre Magno
da Costa Ferreira, devidamente representado por sua genitora, contra o Estado da
Paraíba  e Departamento  de  Estradas  de  Rodagens  do  Estado  da  Paraíba  –  DER/PB,
alegando, em síntese, que no dia 18 de fevereiro de 2004 o seu genitor, Aelinton Confessor
Costa faleceu vítima de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia PB 109, quando nas
proximidades  da Cidade de  Campo de Santana,  caiu em um buraco  que a  chuva  havia
escavado na pista de rolamento.

Afirmou  que  não  houve  a  devida  sinalização  pela  autarquia
demandada,  havendo  responsabilização  pelo  acidente,  pugnando  pela  condenação  ao
pagamento de danos morais e materiais na forma de pensão mensal. (fls. 02/08)



Conforme  relatado,  o  Juízo  de  primeiro  grau  julgou  procedente  o
pleito  autoral,  excluindo o Estado da Paraíba da lide,  e  condenando o Departamento de
Estradas de Rodagens do Estado da Paraíba – DER/PB a pagar ao autor a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e ao dano material na forma de pensão
mensal  do  valor  de  ½  meio  salário  mínimo,  desde  o  evento  morte,  até  a  maioridade,
estendida,  no entanto,  caso frequente curso universitário,  tendo eficácia até  completar 24
anos, honrando os valores atrasados de uma só vez, com correção monetária do ajuizamento
da demanda e juros moratórios de 1% desde a citação. 

Desta  decisão  recorrem  as  partes,  todavia,  analisando
detidamente os recursos interpostos e o caderno processual, adianto que não merece
qualquer reparo a decisão hostilizada. 

Passo a analisar conjuntamente os recursos aviados.

De  início, urge  esclarecer  que  a  responsabilidade  civil  da
Administração Pública é garantia constitucional argüida no Artigo 37, §6º, da Carta
Magna vigente1,  devendo-se asseverar que a administração deve reparar os danos
causados a terceiros, pautando-se, ora, na teoria do risco administrativo inerente à
responsabilidade objetiva, ora, nos termos da culpa administrativa consagrada pela
responsabilidade subjetiva.

Com esteio em tal  inteligência,  é  mister prosseguir aduzindo
que a aplicação das teorias do risco ou da culpa não é indistinta ou arbitrária, sendo,
portanto,  contingente  a  análise  do  caso  in  concreto para,  somente  após,  poder  se
definir a incidência de uma ou outra modalidade de reparação de prejuízos.

Destarte, analisando-se os fatos ocorridos na presente ação, urge
acrescentar que o mesmo transita em redor de danos causados pelo acidente ocorrido
no dia 18/02/2004, na rodovia estadual PB 109, onde o pai do autor, quando conduzia
sua motocicleta, colidiu com buraco aberto na rodovia, causando sua morte imediata.

In casu, assim como bem sentiu o Magistrado de piso, o acidente
ocorreu por culpa do DER que não sinalizou a rodovia, apesar de existir uma vala de
um lado para o outro da via, aberta em razão das chuvas havidas na região, naquele
período, o que fez com que vítima fosse vítima de acidente e consequente óbito.

Nesse diapasão as testemunhas colhidas nos autos perfilharam
de forma uníssona no sentido de que a omissão da autarquia em sinalizar a existência

1 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.



de defeito na pista e realizar o conserto no local  logo que constatado o dano, foi
fundamental para a ocorrência do acidente, tendo, inclusive, a testemunha Severino
Bezerra do Vale (fl. 190) ressaltado que  “não havia nenhuma sinalização no local;
que depois do acidente colocaram umas caçambas de areia no local para interditar
a pista;”.

Corroborando a omissão da demandada, destacou a testemunha
João Paulo Lourenço de Araújo (fl. 192) que os “buracos visualizados por ele eram
bem grandes e ocupavam quase toda a pista (…) havia sido aberto dois dias antes
do acidente; que não chegou a ver nenhuma sinalização no local alertando para a
existência desse buraco...”.

Portanto, o acidente, comprovadamente, decorreu pelo buraco
em pista destinada a tráfego de veículos e na omissão da demandada em sinalizar o
local, alertando os motoristas sobre a situação precária da via, assim como indicam as
testemunhas ouvidas (fls. 16/21)

Por outro lado, com relação a alegação de que o sinistro ocorreu
por culpa exclusiva da vítima, ou mesmo haver culpa concorrente, em razão de laudo
apontar  a  presença  de  álcool  no  sangue  do  falecido,  assim  como  entendeu  o
Magistrado de piso,  “o laudo de exame químico toxicológico existente nos autos
apontou que a vítima se encontrava livre de sinais clínicos quanto ao uso de álcool
etílico  (fls.  84/85)  e  também  não  se  evidenciou  uso  excessivo  de  velocidade,
afastando-se a concorrência de culpa daquela.” (fl. 247)

Nesse contexto, não vejo como prosperar a alegação de que a
quantidade de 0,46 (zero vírgula quarenta e seis gramas) por litro de sangue tenha
sido o causador do evento ou mesmo tenha contribuído, vez que tal concentração,
segundo a “Tabela de Grau de Embriaguês” (fl. 85) indica uma quantidade mínima
“livre de sinais clínicos”, situação que afasta ter este de alguma forma interferido no
evento.

Ademais, como bem ressaltaram as testemunhas, o tamanho das
valas  na  rodovia  sem  qualquer  sinalização  impossibilitaram  à  vítima  evitar  o
acidente,  até porque não era da região, de forma que não há como se afastar ou
mesmo  relativizar  a  responsabilidade  da  demandada,  em  razão  das  provas
incontestes contidas nos autos. 

Nesta  senda,  afasto  também a  insurreição  do  DER de  que  a
decisão julgou fora das provas constantes nos autos ou mesmo não considerou a
possibilidade  de  culpa  concorrente  pelo  sinistro,  já  que,  como  destacado,  foram
devidamente sopesados pelo Juízo a quo.

Ora, é cediço que a autarquia deve ser responsabilizada ante tal
conjuntura,  haja  visto  o  imbróglio  tratar  de  defeitos  na  sinalização  de  rodovias



estaduais,  não merecendo, pois,  os danos daí decorrentes persistirem irreparados,
tendo em vista a incidência da responsabilidade objetiva sobre o evento morte.

Com efeito,  caso  a  fiscalização  e  sinalização  fossem eficazes,
como  a  colocação  de  cercas  de  contenção  e  placas  indicando  o  perigo  na  pista,
certamente evitaria a reiteração de tais sinistros.

Por  sua  vez,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  acredita  que,  em
lides semelhantes à ora tratada, ainda que o dano seja decorrente de omissão das
pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas privadas prestadoras de
serviços públicos,  resta configurada a responsabilidade objetiva.  Tal é o caso,  por
exemplo, do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  DANOS  MATERIAIS.  BURACO  NA  VIA.
RODA  ARRANCADA DO EIXO DO REBOQUE DO CAMINHÃO.
CAPOTAMENTO DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA DIREÇÃO
CONTRÁRIA.  ARTIGO  37,  §  6º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
NEXO  DE  CAUSALIDADE.  SÚMULA  284/STF.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  E  DE
PREQUESTIONAMENTO.  1.  Fundando-se  o  Acórdão  recorrido  em
interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta
Corte  examinar  a  questão,  porquanto reverter  o  julgado significaria
usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior,
pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ
restringe-se  unicamente  à  uniformização  da  legislação
infraconstitucional. 2. Controvérsia dirimida pelo C. Tribunal a quo à
luz da Constituição Federal, razão pela qual revela-se insindicável a
questão  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sede  de
Recurso Especial. Precedentes:   REsp 889.651/RJ,   DJ 30.08.2007;REsp
n.º 808.045/RJ, DJU de 27/03/2006; REsp n.º 668.575/RJ, Primeira Turma,
Relator Min. Luiz Fux, DJU de 19/09/2005. 3. In casu, restou assentado
no acórdão proferido pelo Tribunal  a  quo,  verbis:  (...)  Restou,  pois,
demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do DNIT em não
corrigir  as  falhas  na  pavimentação  da  rodovia  na  qual  ocorreu  o
acidente,  e  os  prejuízos  causados  ao  veículo  da  Autora.  Fica
caracterizada  no  caso  concreto,  portanto,  a  responsabilidade  civil
objetiva da Autarquia, o que acarreta a obrigação de indenizar. Sobre a
responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo
6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “verbis”: “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.”(grifei).  Estando,  pois,
presentes  os  pressupostos  necessários  à  configuração  da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a omissão estatal (o DNIT
não  procedeu  à  conservação  da  rodovia);  a  ocorrência  de  danos
materiais no veículo da Autora em conseqüência do acidente; e o nexo
de causalidade entre o fato da omissão estatal e o dano, cabe ao DNIT



o ônus de indenizar à Autora. (fls. 107E 108). 4. A ausência de indicação
da  lei  federal  violada  revela  a  deficiência  das  razões  do  Recurso
Especial,  fazendo  incidir  a  Súmula  284  do  STF:  "É  inadmissível  o
recurso  extraordinário,  quando  a  deficiência  na  sua  fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia." 5. A admissão do
Recurso Especial pela alínea "c" exige a comprovação do dissídio na
forma prevista pelo RISTJ, com a demonstração das circunstâncias que
assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a simples
transcrição  das  ementas  dos  paradigmas  (Precedentes:AgRg  no  AG
394.723/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 19/11/2001; REsp
335.976/RS, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 12/11/2001). 6. Recurso especial
não conhecido”2.

De outra banda, no tocante aos danos morais, urge salientar que
a Constituição  Federal  erigiu  a  status  de  cláusula  pétrea  a  intangibilidade  dos
seguintes bens jurídicos: intimidade, vida privada, honra e imagem (incisos V e X do
art. 5º, da Constituição Federal). A Carta da República assegurou, ainda, indenização
por danos materiais e/ou morais decorrentes de sua violação.

Em rápida exegese da Norma Maior, chega-se à ilação de que o
dano moral se consubstancia na violação de bens não patrimoniais, integrantes da
própria personalidade do cidadão, enquanto titular de direitos.

Eis a acepção de dano moral na jurisprudência pátria:

“Entende-se por dano moral a lesão a um bem jurídico integrante da 
própria personalidade da vítima, como a sua honra, imagem, saúde, 
integridade psicológica, causando dor, tristeza, vexame e humilhação à 
vítima”3.

Com efeito, para que se possa aferir se cabe razão ao recurso
apelatório, é mister esclarecer que, pela análise dos artigos 186 e 927 do novo Código
Civil,  alguns  elementos  são  importantes  para  que  se  configure  a  necessidade  de
indenização,  quais  sejam,  ação  ou  omissão,  culpa  ou  dolo  do  agente,  relação  de
causalidade e o dano sofrido pela vítima. São os pressupostos da responsabilidade
civil.

Assim estabelecem esses artigos:

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.”

2 STJ – T1 – REsp 1103840/PE – Min. Rel. Luiz Fux – 02.04.2009.
3   TRF 2ª Região – 5ª Turma; Apelação Cível nº 96.02.43696-4/RJ – Rel. Des. Fed. Tanyra Vargas.



Maria Helena Diniz,  a  seu turno,  preleciona,  com arrimo em
farta  jusrisprudência,  que,  para  a  configuração  do  ato  ilícito,  é  imprescindível  a
concorrência dos seguintes elementos essenciais:

“(...)  a)  fato  lesivo  voluntário,  causado  pelo  agente,  por  ação  ou
omissão voluntária,  negligência ou imprudência (RT, 443:143, 450:65,
494:35, 372:323, 474:74, 438:109, 440:95, 477:111e 470:241); b) ocorrência
de  um  dano  patrimonial  ou  moral  (...)  (RT,  436:97,  433:88,  368:181,
458:20, 434:101, 477:247. 490:94, 507:95 e 201, 509:69, 481:82 e 88, 478:92,
470:241,  469:236,  477:79  e  457:189;  RTJ,  39:38  e 41;  844);  e  c)  nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente (RT, 477:247,
463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84)”4.

Na falta de alguns desses elementos não se perfaz a obrigação
de  indenizar,  visto  que,  para  que  alguém seja  compelido  a  pagar  indenização  a
outrem, é preciso que, através de uma ação ou omissão sua, tenha causado prejuízo
suficientemente grave. 

 
Assim,  subsumindo  tal  inteligência  aos  fatos  ocorridos,

depreende-se, facilmente, a ocorrência de danos morais, haja vista o acontecido ter
provocado  danos  que  extrapolam a  esfera  patrimonial  do  ser,  pois,  o  autor  fora
tomado por um sentimento profundo de angústia, com a perda de seu genitor, com
incontestáveis  sequelas  psicológicas,  o  que é  bastante para lhe ocasionar um mal
estar profundo e indenizável.

No  que  diz  respeito  ao  valor  do  dano,  tanto  autor  quanto
demandado pugnam pela reforma da Decisão de primeiro grau, contudo entendo
não merecer qualquer reforma, 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 a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos.

Assim,  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 pela parte. 

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).

Neste particular, transcrevo alguns trechos de julgados da Corte

4  in Código Civil Anotado, Saraiva,  3ª ed., pág. 169



Superior:

“Conforme a jurisprudência desta Corte, só cabe a revisão do valor da
indenização  arbitrada   a  título  de  dano  moral  na  origem  quando
manifestamente  excessivo  ou  reduzido.  Na  espécie,  o  quantum
indenizatório  fixado  pelo  Tribunal  a  quo  coloca-se  em  parâmetros
razoáveis, não sendo exorbitante, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça”5.

“(...) 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.

Destarte,  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.

A referida indenização pretende compensar a dor do lesado e
constitui 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. 

Portanto,  o  valor  fixado  na  sentença  a  título  de  reparação
imaterial,  estipulado  no  importe  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  se  mostra
adequado e em sintonia com os demais julgados desta Corte, devendo ser mantido, já
que ao mesmo tempo em que pune o responsável, não acarreta enriquecimento sem
causa por parte do promovente.

No tocante ao dano material, ao contrário do sustentado pelo
segundo recorrente, houve sim o pedido de pensionamento (fl. 07), devendo também
ser mantida a Sentença quando reconhece ser devido o pagamento no valor de ½ meio

5 STJ - AgRg no Ag 825295 / RJ – Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJAP) – T4 - DJe
17/08/2009.

6 STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min. Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270.



salário  mínimo,  desde  o  evento  morte,  até  a  maioridade,  estendida,  no  entanto,  caso
frequente curso universitário, tendo eficácia até completar 24 anos.

Ademais, com relação ao pedido do autor no sentido de que a pensão
seja estendida considerando a expectativa de vida do vitimado, não vejo como acolher o
pleito, considerando que após o transcurso do prazo estipulado na Sentença o beneficiado já
estará  em  condições  de  desenvolver  atividade  laboral  remunerada  e  suficiente  à  sua
manutenção. 

A jurisprudência, nesses casos, perfilha no sentido de que no caso do
falecido deixar filho menor, o termo final do pensionamento é a data em que completarem 24
anos de idade, desde que estejam frequentando curso superior.

Ilustra-se:

“Ação  de  reparação  danos  decorrentes  de  acidente  de  trânsito...
Pensionamento:  distinção  entre  pensão  a  título  de  alimentos  e
pensão  indenizatória.  Manutenção  do  arbitramento  em  1  salário
mínimo  para  cada  postulante  (concubina  e  filhos  menores  da
vitima,  inclusive  do  nascituro  à  época  dos  fatos).  13º  salário.
Exclusão, em face da condição de trabalhador autônomo da vítima.
Marco final.  Maioridade dos menores, estendida até a idade de 24
anos,  em  caso  de  realização  de  curso  superior. Para  um  dos
postulantes  ,  porém,  vai  arbitrado  em  21  anos  ,  nos  termos  do
pedido...  Primeira  e  terceira  apelações  improvidas.  Segunda
apelação  parcialmente  provida.”  (APC  nº  599188513,  11ª  Câmara
Cível, TJRS, rel.: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos) 

“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito... Ação de reparação
civil.  Pensão.  Filhos  menores.  Termo  final.  Em  se  tratando  de
pensionados  varões,  o  direito  a  alimentos  indenizatórios  deve
guardar  proporção  inversa  com  a  aquisição  de  capacidade
laborativa, alcançada, por construção pretoriana, aos vinte a quatro
(24)  anos  de  idade. Sentença  parcialmente  reformada.”  (APC  nº
198054132, 9ª Câmara Cível, TJRS, rel.: Desa. Mara Larsen Chechi) 

APELAÇÃO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  COLISÃO  DE
MOTOCICLETA  CONTRA  ESCAVADEIRA  ESTACIONADA
SOBRE A PISTA DE ESTRADA. MORTE DO MOTOCICLISTA.
1.Inegável  a  responsabilidade  da  empresa  ré,  proprietária  da
escavadeira que se encontrava estacionada sobre parte da estrada
não pavimentada, contra a qual colidiu a motocicleta do marido e
pai dos autores. Veículo de tração que não se encontrava sinalizado
de  qualquer  forma.  Acidente  que  ocorreu  à  noite.
Imprevisibilidade. Inexistência de prova de que a motocicleta não
estivesse  com  os  faróis  ligados.  2.Reparação  pelos  danos  na
motocicleta  devida.  Ausência  de  impugnação  específica  na
contestação.  Valor  postulado condizente com os  danos  retratados



nos autos. 3.Pensão mensal devida para mulher e filhos. Ré que não
se desincumbiu de afastar a não-dependência econômica da esposa
da vítima, qualificada como estudante.  Segundo entendimento do
Colegiado, o termo final do pensionamento para os filhos menores
é a idade de 24 anos, se freqüentando curso superior. (…) Parcial
provimento  do  apelo.  (Apelação  Cível  Nº  70013911748,  Décima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando
Heemann Júnior, Julgado em 11/05/2006)

Por  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS
OFICIAL  E  APELATÓRIOS,  mantendo-se  o  decisum vergastado  em  todos  os  seus
termos. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos
apelos e à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


