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APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE
OCORRIDO  EM  OBRAS  NA  RUA.  MORTE.  DANO
MORAL. DESPESAS DE FUNERAL DEVIDAS. CONTRATO
DE EMPREITADA. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE
CIVIL  DA  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PRIVADO.
RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DO  ESTADO.
SENTENÇA  REFORMADA.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

- Nas obras públicas empreitadas com empresas particulares
prevalece  a  regra  constitucional,  art.  37,  §  6º  da  CF,  da
responsabilidade  objetiva  da  Administração,  devendo  o
Estado  permanecer  no  pólo  passivo,  com  responsabilidade
subsidiária.

- Restou comprovada nos autos a omissão culposa de ambos
os réus,  deixando de proceder  à sinalização necessária para
alertar  os  usuários  do  logradouro  a  respeito  do  perigo
decorrente  da  vala  aberta  para  realização  das  obras  de
saneamento  na rua em que se  acidentou o  filho  da  autora,
além de não terem demonstrado os réus a existência de culpa
exclusiva da vítima, ônus que aos mesmos competia, por se
tratar de responsabilidade civil objetiva, na forma do art. 37, §
6º da Constituição da República.



-  Na  obrigação  de  indenizar  resultante  de  ato  ilícito,  o
responsável pelo fato deve pagar as despesas com o funeral,
bem como indenização por dano moral, sendo improcedente o
pedido de pensão, uma vez que não foi comprovado que os
autores dependia exclusivamente do menor, que a época do
fato  contava  com  apenas  11  anos  de  idade  e  nem  se  pode
presumir  que este  futuramente a  auxiliaria financeiramente
nas despesas domésticas e inerentes à sua subsistência, sendo
vedada a indenização do dano hipotético.

-  No  que  se  reporta  aos  danos  materiais,  os  mesmos  se
revelam igualmente devidos in casu, tanto para alicerçarem a
reparação dos gastos arcados com o funeral do de cujus, em
montante  efetivamente  comprovado,  como  também  para
justificarem pleito de pensionamento mensal dos genitores do
menor  falecido.  Especificamente  porque,  nesse  viés,  o  STF
possui entendimento pacífico “no sentido de que é legítima a
presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de
famílias de baixa renda, ainda que não comprovada atividade
laborativa remunerada” (REsp 1258756/RS, Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, 2ª Turma, 22/05/2012, DJe 29/05/2012).

- 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).(STJ  -  AgRg  no  REsp  1086740/RJ,  Rel.  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
10/12/2013, DJe 10/02/2014)

-  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”.(AgRg  no



AREsp  569.117/PA,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014) A
correção monetária, por sua vez, correrá a partir da fixação da
indenização (Súmula nº 362). (A correção monetária do valor
da  indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do
arbitramento)

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, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 309.

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação interposta por Antonio Joaquim do Espírito
Santo e Cícera da Silva do Espírito Santo em face de sentença prolatada pelo Juízo de
Direito da Comarca de Boqueirão, que julgou extinto o processo sem resolução do
mérito,  por  ilegitimidade  passiva  ad  causam  da  Embraco  e,  quanto  ao  Estado  da
Paraíba julgou improcedentes os pedidos iniciais. 

Inconformado,  recorrem os  autores,  alegando,  em suma,  que
seu filho, ao trafegar pela rua que se encontrava em obras e que estava totalmente
desprovida de isolamento e  sinalização,  caiu  em um buraco,  ficando gravemente
ferido, onde veio a falecer dias após, em decorrência das lesões oriundas da trágica
queda em via pública.

Assevera  a  responsabilidade  da  Empresa  Brasileira  de
Construção Ltda – EMBRACO, uma vez que fora a responsável pela execução das
obras de esgotamento sanitário e pavimentação de ruas onde ocorreu o acidente e da
responsabilidade objetiva do Estado da Paraíba.

Ao final,  pugna pelo  provimento  do  recurso  para  que sejam
julgados  totalmente  procedentes  os  pedidos  de  danos  morais  no  valor  de  R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) e lucros cessantes no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago
desde a data do óbito até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos.

Apenas a EMBRACO – Empresa Brasileira de Construção Ltda
apresentou contrarrazões.



Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o breve relatório.

VOTO

Entendo que o recurso deve ser provido.

Consoante  relatado,  os  autores,  ora  apelantes,  promoveram a
presente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Estado da
Paraíba e da EMBRACO – Empresa Brasileira de Construção Ltda, haja vista ter seu
filho caído, com o consequente falecimento, em buraco em via pública durante obras
de saneamento.

Inicialmente,  quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da
EMBRACO – Empresa Brasileira de Construção Ltda, entendo que o Juízo  a quo  se
equivocou, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos que os serviços
foram por ela prestados.

Conquanto tenha o Estado da Paraíba celebrado o contrato com
a empresa Somar Construtora Ltda, esta subcontratou a EMBRACO para a realização
das obras de saneamento no Município de Boqueirão.

Pelos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, verifica-
se,claramente,  que  até  mesmo  os  funcionários  da  empresa  atestaram  que  a
promovida foi quem executou as obras na cidade, não conhecendo sequer a suposta
empresa contratante, a Somar Construtora Ltda.

Sendo assim, por ter sido responsável pela execução das obras
no Município de Boqueirão, entendo restar configurada sua legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda.

Quanto  à  legitimidade do Estado da Paraíba para figurar  no
polo, da mesma forma entendo ser plenamente cabível.

Bem sabemos que o contrato de empreitada é disciplinado pelo
Código  Civil,  sendo  que adquire  nuances  próprias  quando celebrado  pelo  Poder
Público,  miscigenando  as  características  dos  contratos  administrativos  com  suas
cláusulas  exorbitantes  sendo,  inclusive,  disciplinado  pela  Lei  8.666/93.  Existe
empreitada quando a Administração comete ao particular a execução da obra ou
serviço, para que a execute por sua conta e risco, mediante remuneração prefixada.



Na lição da Profª. Maria Sylvia Zanella di Pietro,

“No  contrato  de  empreitada  não  existe  relação  de
subordinação entre empreiteiro e Administração Pública; ele
não é empregado do Estado e responde, perante este, pela má
execução da obra ou serviço.
Perante  terceiros,  a  responsabilidade é  do Estado e  se  rege
pelo  artigo  37,  §  6º,  da  Constituição;  o  Estado  responde
objetivamente,  mas tem direito de regresso contra aquele a
quem transferiu a execução da obra ou serviço, dede que este
tenha agido com culpa”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.13ª ed. São Paulo: Ed. Atlas,  2001. p.
279)

“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 Pietro (Direito Administrativo. 22.ed. São Paulo: Atlas,
2009, p. 642)

“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.  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.”  

Portanto, o Estado da Paraíba deve permanecer no pólo passivo
da  demanda,  atribuindo-lhe  uma  responsabilidade  subsidiária,  uma  vez  que  o
possível gravame a ser suportado pela empreiteira procedeu do exercício de uma
atividade que envolveu poderes especificamente do Estado.

“Isto porque não faria sentido que o Estado se esquivasse a
responder subsidiariamente - ou seja, depois de exaustas as forças da pessoa alheia
à sua intimidade estrutural - se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado
lhe colocou em mãos o desempenho da atividade exclusivamente pública geradora
do dano.” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 791). 

Quanto  ao  mérito,  denota-se  do  exame  da  inicial  e  dos
documentos anexados, que no dia 09 de abril de 2005, ocorreu o acidente que vitimou
o menor José Tércio Silva do Espírito Santo, filho dos recorrentes, ocasionado pela
falta de sinalização e isolamento nas obras realizadas na via pública pela Construtora
promovida.

Com efeito, restou comprovada nos autos a omissão culposa de
ambos  os  réus,  deixando  de  proceder  à  sinalização  necessária  e  adequada  para
alertar  o  público  usuário  do logradouro  a  respeito  do  perigo  decorrente  da vala
aberta para realização das obras de saneamento na rua em que se acidentou o filho
dos autores.

Por outro lado, não demonstraram os réus a existência de culpa
exclusiva  da  vítima,  ônus  que  aos  mesmos  competia,  por  se  tratar  de
responsabilidade  civil  objetiva,  na  forma  do  art.  37,  §  6º  da  Constituição  da
República, eis que os réus são pessoa jurídica de Direito Público e de Direito Privado
prestadora de serviço público.

Ressalte-se,  ainda,  em  relação  ao  primeiro  réu,  que  sua
responsabilidade se dá de forma objetiva, fundada na falta/falha do serviço, por se
vislumbrar, in casu, omissão específica, na medida em que se observa a criação pela
Administração da condição propícia para a ocorrência do evento, uma vez que o ente
público  tinha  a  obrigação  de  alertar  os  transeuntes  das  obras  realizadas  na  via
pública e de isolar a área onde aberta a vala para impedir acidentes, como o narrado
na inicial.



Verifica-se que as fotos juntadas aos autos, que comprovam não
existir qualquer sinalização na via ou mesmo nas valas abertas, é prova suficiente da
clara falta de segurança do local.

 Vale ressaltar que o fato de a vítima ser menor de idade e estar
desacompanhado  no  momento  do  acidente  não  bastam  para  o  afastamento  da
responsabilidade  do  ente  público,  tampouco  para  reconhecimento  da  culpa
concorrente do falecido, mormente porque a prova produzida evidencia, na verdade,
a absoluta ausência de qualquer medida protetiva no local.

O  conjunto  fático-probatório  demonstra  que  o  acidente  que
vitimou o filho dos autores ocorreu culpa exclusiva do contratado e do ente público
que  falhou  no  seu  dever  de  sinalização  e  preservação  da  segurança  das  obras
públicas.  Aliás,  os  demandantes juntaram aos autos inúmeras  fotos a respeito da
precariedade das obras e de acidentes decorrentes de tais obras.

Outrossim, a Portaria NR18, do Ministério do Trabalho prevê as
regras de sinalização do local da obra ou à prevenção contra eventuais acidentes, o
que não restou devidamente cumprida pela parte promovida.

“18.6.11.  As  escavações  realizadas  em  vias  públicas  ou
canteiros  de  obras  devem  ter  sinalização  de  advertência,
inclusive  noturna,  e  barreira  de  isolamento  em todo o  seu
perímetro. (118.151-3 / I3)”

“18.13.2.  As  aberturas  no  piso  devem  ter  fechamento
provisório resistente. (118.236-6 / I4)”

“18.27.1.  O  canteiro  de  obras  deve  ser  sinalizado  com  o
objetivo de:
a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de
obras; (118.538-1 / I1)
b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; (118.539-0 /
I1)
c)  manter  comunicação  através  de  avisos,  cartazes  ou
similares; (118.540-3 / I1)
d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental
com partes móveis das máquinas e equipamentos. (118.541-1 /
I1)
e) advertir quanto a risco de queda; (118.542-0 / I1)
f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico
para  a  atividade  executada,  com  a  devida  sinalização  e
advertência próximas ao posto de trabalho; (118.543-8 / I1)



g)  alertar  quanto  ao  isolamento  das  áreas  de  transporte  e
circulação  de  materiais  por  grua,  guincho  e  guindaste;
(118.544-6 / I1)
h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos
na obra; (118.545-4 / I1)
i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o
pé-direito  for  inferior  a  1,80m  (um  metro  e  oitenta
centímetros); (118.546-2 / I1)
j)  identificar  locais  com  substâncias  tóxicas,  corrosivas,
inflamáveis, explosivas e radioativas. (118.547-0 / I1)”

A meu ver, isentar o ente público ou a contrutora do dever de
indenizar,  ou  mesmo  reconhecer  a  culpa  concorrente  da  vítima,  caracterizaria
aquiescência  para  com  a  negligência  dos  demandados  de  cumprir  com  suas
obrigações.  Negligência  que,  na  situação  em  evidência,  causou  a  morte  de  uma
pessoa. 

Presentes, pois, os pressupostos da responsabilidade civil, quais
sejam, o ato ilícito da parte ré, o dano sofrido, que, na hipótese concreta dos autos, é
inerente à própria situação vivenciada pelos demandantes que, por negligência do
demandado,  presenciaram  o  sofrimento  de  um  ente  querido  e,  posteriormente,
sofreram  a  sua  abreviada  perda,  circunstâncias  que  certamente  repercutiram  na
esfera psíquica dos autores, e o nexo causal entre o ato e o prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  QUEDA  EM
CALÇADA.  OMISSÃO  DO  MUNICÍPIO.  O  presente  caso
tem como pano de fundo não a ação do Poder Público, mas a
sua omissão, já que a calçada apresentava o defeito apontado.
Existência  da  obrigação  de  indenizar.  Majoração  da  verba
indenizatória  fixada  em sentença  quanto ao dano moral.  O
valor  da  indenização  pelo  dano  moral  deve  ser  fixado
considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que
repita  seu  comportamento,  devendo  se  levar  em  conta  o
caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do
lesado  e  a  repercussão  do  dano.  Majoração  da  verba
honorária. Apelo não provido e recurso adesivo parcialmente
provido. (TJRS, Apelação Cível Nº 70047285523, Sexta Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do RS,  Relator:  Ney Wiedemann
Neto, Julgado em 12/04/2012) 



Com  efeito,  no  que  diz  respeito  ao  quantum  debeatur  da
indenização, tenho que o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não
pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento
de perda e na diminuição da auto-estima pessoal e familiar, no caso em comento. A
indenização,  não  há  dúvida,  deve  ser  suficiente  para  reparar  o  dano,  o  mais
completamente  possível,  e  nada  mais.  Qualquer  quantia  a  maior  importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser
compatível  com a reprovabilidade da conduta ilícita,  a  intensidade e  duração do
sofrimento  experimentado  pela  vítima,  a  capacidade  econômica  do  causador  do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes.

Nesse  sentido,  valho-me  da  lição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho
(CAVALIERI  FILHO,  Sergio.  Programa  de  Responsabilidade  Civil.  10.  ed.  rev.  e
ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105):

“Não  há  realmente,  outro  meio  mais  eficiente  para  fixar  o
dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de
acordo  com  o  seu  prudente  arbítrio,  atentando  para  a
repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor,
estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o
Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser
fonte  de  lucro.  A  indenização,  não  há  dúvida,  deve  ser
suficiente  para  reparar  o  dano,  o  mais  completamente
possível,  e  nada mais.  Qualquer quantia  a maior importará
em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da
lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato,  comedido,  moderado; que
guarda  uma  certa  proporcionalidade.  A  razoabilidade  é  o
critério  que  permite  cotejar  meios  e  fins,  causas  e
conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que
a  decisão  seja  razoável  é  necessário  que  a  conclusão  nela
estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram;
que  os  meios  escolhidos  sejam  compatíveis  com  os  fins
visados;  que  a  sanção  seja  proporcional  ao  dano.  Importa
dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma
quantia  que,  de  acordo  com  o  seu  prudente  arbítrio,  seja
compatível  com  a  reprovabilidade  da  conduta  ilícita,  a
intensidade  e  duração  do  sofrimento  experimentado  pela
vítima,  a  capacidade  econômica  do  causador  do  dano,  as



condições sociais  do ofendido,  e  outras  circunstâncias  mais
que se fizerem presentes.”

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e
os  parâmetros  adotados  normalmente  pela  jurisprudência  para  a  fixação  de
indenização, em hipóteses símiles, entendo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) para os autores se mostra, a meu juízo, adequado, atendendo aos critérios da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  posto  que  a  indenização  por  dano  moral  não
deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, e que o quantum reparatório deve
ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente
enriquecimento ilícito à vítima.

Nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE
DE  APENADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
ESTADO.  DANOS  MORAIS.  DEVER  DE  INDENIZAR.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
PENSIONAMENTO  DEVIDO.  1.  É  objetiva  a
responsabilidade civil da administração pública em razão dos
danos  decorrentes  de  omissão  específica  do  Estado.  2.  O
conjunto probatório  demonstra  que  o  Estado foi  omisso ao
zelar pela integridade física do genitor da parte autora, que
cumpria  pena  em  regime  fechado.  3.  Danos  morais
caracterizados e decorrentes da conduta omissiva do Estado,
que atingiu os direitos da personalidade da autora. 4. Valor
fixado em consonância com a gravidade do fato, observados
os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor,
bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto.
Manutenção  do  quantum.  5.  Pensionamento  devido.
Inteligência  do  art.  948,  II,  c/c  art.  1696,  ambos  do  CC.  6.
Honorários advocatícios mantidos no percentual de 10% sobre
o  valor  da  condenação.  Observância  dos  critérios
estabelecidos  no  art.  20,  §  4º,  do  CPC.  RECURSOS
DESPROVIDOS.  (Apelação  Cível  Nº  70050394196,  Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias
Almeida, Julgado em 31/10/2012) 

A  seu  turno,  naquilo  que  se  refere  à  condenação  dos
promovidos  em  indenização  danos  materiais,  não  subsistem  dúvidas  acerca  dos
custos com o funeral do falecido, visto que a obrigação dos promovidos em ressarcir
a família do falecido é decorrência da certeza do fato do sepultamento. 



Quanto  ao  pensionamento  mensal  devido,  a  pacífica
Jurisprudência do Colendo STF entende que: “é legítima a presunção de que existe
ajuda  mútua  entre  os  integrantes  de  famílias  de  baixa  renda,  ainda  que  não
comprovada atividade laborativa remunerada” (REsp 1258756/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, T2, 22/05/2012, DJe 29/05/2012).

Nesse viés,  fixo pensionamento mensal  a contar  do óbito do
progenitor dos demandantes,  à ordem de 2/3 do salário-mínimo vigente,  a cessar
quando da morte dos beneficiários ou até o ano que completaria 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, aqui considerada a expectativa média de vida à data do falecimento.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária 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

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. 

Quanto ao termo inicial, os juros de mora incidem a partir do
evento danoso e a correção monetária a partir da fixação.

Diante  de  tais  considerações,  dou  parcial  provimento  ao
recurso apelatório, condenando os promovidos ao pagamento de danos morais no
valor  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais)  e  ao  pagamento  de  danos  materiais
emergentes no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)e lucros cessantes no
importe de 2/3 do salário-mínimo nacional, até a idade que o menor completaria 65
(sessenta e cinco) anos de idade, devidamente corrigidos nos moldes acima.

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios os
quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1 STJ -  AgRg no REsp 1086740/RJ,  Rel.  Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013,  DJe
10/02/2014



DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho o Exmo, e o
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 01 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


