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APELAÇÃO  CÍVEL  – ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  –
FALECIMENTO  DE  POLICIAL  CIVIL  CONDUTOR  DO
VEÍCULO EM SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE
CAUSA  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE  POR
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS
NESSE  SENTIDO  –  NECESSIDADE  –
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO –  DANO
CONFIGURADO  –  DEVER  INDENIZATÓRIO  QUE  SE
IMPÕE  –  DANO  MORAL  –  DANO  MATERIAL  NÃO
DELIMITADO  E  DEMONSTRADO  –  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

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.

Na  quantificação  da  indenização  devem  ser  levadas  em
conta  as  circunstâncias  do  caso,  os  motivos  que
provocaram o acidente, a situação econômica das partes e
a gravidade da ofensa, evitando-se o enriquecimento sem
causa.

É  imperioso  que  os  danos  materiais  sejam precisamente
caracterizados, delimitados e comprovados. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se Apelação Cível interposta por Ranilda Alice de Araújo
Silva contra a sentença (fls.  153/155v.)  prolatada pelo Juízo da  2ª Vara da
Fazenda Pública de  Campina Grande nos autos da Ação de  Indenização por
Danos Materiais e Morais que julgou improcedente o pedido exordial formulado
em  face  do  Estado  da  Paraíba,  condenando  a  promovente nas  custas
processuais  e  em honorários  advocatícios,  fixados  em  R$  500,00,  cuja
exigibilidade fica suspensa em face do §3º do art. 83 do Código de Processo
Civil.

Em  suas  razões  recursais (fls.  152/162),  a apelante  diz ser
incontroverso nos autos encontrar-se o esposo da apelante em serviço policial
no momento do acidente que o vitimou fatalmente.

Acrescenta que “a responsabilidade civil do estado funda-se o art.
159 do Código Civil  de 1916 e no inciso XXVIII  do art.  7º  da Constituição
Federal”  e que  “para configuração dos danos morais basta a prova do fato
delituoso e do nexo de causalidade”.

Salienta  que  “o  Estado  da Paraíba,  ora  apelado,  frente  a  sua
responsabilidade,  deverá  assumir  a  culpa  pela  morte  do  agente  de
investigação, visto que, no momento do fatídico, o mesmo encontrava-se em
serviço,  a  disposição  da  2ª  Superintendência  Regional  da  Polícia  Civil  do
estado  da  Paraíba,  para  cumprimento  de  diligências  policiais,  tudo  isso
conforme ofício acostado aos autos”.(sic)

Segue  em  sua  narrativa,  argumentando  que  “se  o  agente  de
investigação  policial não estivesse prestando referido serviço de alto risco de
vida ao demandado (…) o referido ato não teria ocorrido”.

Finalizou requerendo a condenação do demandado a indenizar a
autora/apelante pelos prejuízos de ordem moral e material experimentados.

Não foram apresentadas contrarrazões à insurgência.

A douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestação no
feito, por não vislumbrar a ocorrência de situação ensejadora da intervenção
ministerial (fls. 175/176).

VOTO

Tem-se  dos  autos  que  o  marido  da  recorrente,  agente  de
investigação da Polícia Civil deste Estado, faleceu em decorrência de acidente
automobilístico,  momento  em que se encontrava  em  uma operação policial
ocorrida  nas  proximidades  da cidade  de  Barra  de  Santa  Rosa,  saindo de
Campina Grande, em veículo da corporação, conduzido por ele.

Dos boletins de acidente de trânsito e de ocorrência de fls. 19/20,
o falecido marido da autora/apelante, sem precisar- se o motivo, entrou na via
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contrária,  batendo de frente com o veículo que vinha no outro da rodovia BR
104.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, dispõe a Constituição
Federal de 1988:

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  da  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 responsabilidade civil do Estado, portanto, é objetiva, porquanto
prescindindo do  elemento  culpabilidade,  ensejando  a  condenação  do  ente
público com base na causalidade,  pilar  no  qual  se sustenta  a denominada
Teoria do Risco Administrativo.

Para configuração do dever de indenizar, portanto, é suficiente a
demonstração dos danos  causados e o nexo de causalidade entre estes e o
ato praticado.

Entendo que deve ser afastada a tese sobre a qual fundou-se o
provimento de primeiro grau, uma vez que não restou devidamente configurada
a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, para ser afastado o dever de indenizar, caberia a
demonstração, pelo demandado, de uma das excludentes da responsabilidade:
força maior ou caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito, realizado
pela  Polícia Rodoviária Federal, acostado à fl. 20, "por motivo ignorado, o v1
invadiu a faixa e colidiu frontalmente nov2 que transitava normalmente em sua
mão de direção”.

É  cediço  que  o laudo  elaborado  pela  polícia  técnica  tem
presunção juris tantum de veracidade, prescindindo de prova contrária robusta
para a sua desconsideração.

Na  hipótese  dos  autos,  não  há elemento  para  afirmar-se  que
houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a fim de desconstituir o dever
de indenizar do Estado,  porquanto não se tem um mínimo de prova do que
teria levando o condutor do veículo a entrar na pista de sentido contrário.
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Veja-se que, para afastar sua responsabilidade, que é presumida,
o  Estado  deveria  ter  periciado  o  veículo,  provando  que  não  houve  falha
mecânica,  não podendo presumir-se  em desfavor  da  vítima,  que esta  teria
agido com imperícia, negligência ou imprudência.

Demais disso, o falecimento do  agente de investigação  se deu,
exclusivamente,  em virtude dos ferimentos causados pelo acidente ocorrido,
consoante  documentos juntados, o que evidencia o nexo de causalidade entre
os danos pleiteados pela apelada e o ato do preposto do Estado.

 Não resta dúvida que os danos causados à autora/apelada estão
demonstrados nos autos,  em face da perda do ente querido,  redundando-lhe
muita dor e tristeza profunda.

Colocada a questão nesses termos, tem-se por incontroversa a
responsabilidade  do  Estado,  não  tendo  havido  nenhuma  demonstração  de
excludente de ilicitude, restando claro o dever de indenizar.

Não há, portanto, como atribuir-se exclusivamente ao  motorista
condutor da viatura que trafegava a serviço do Estado a culpa exclusiva pelo
infortúnio,  à  míngua  de  outras  provas  que  demonstrem  sua  exclusiva
responsabilidade.

Fixada a responsabilidade do Estado, com relação ao valor da
indenização pelos danos morais, é inquestionável que a perda de ente querido
gera  intensa  dor  aos  familiares,  militando,  em  prol  destes,  presunção  de
sofrimento irretorquível,  porquanto ligados a sentimentos subjetivos,  como o
abalo psíquico, a mágoa e a tristeza.

O  cálculo  da  verba  indenizatória  deve  seguir  três  parâmetros,
alicerçando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do dano
sofra reprimenda pelo ato ilícito praticado, assim como compensar a lesionada,
ainda  que  precariamente,  para  recompor-se  da  dor  moral  suportada,
considerando-se, ainda, a capacidade financeira do autor do ilícito.

Levando-se em  consideração  as  circunstâncias  do  caso  que
provocaram o falecimento do marido da apelada, infortúnio ocorrido durante a
prestação de  serviço, entendo pela fixação do valor arbitrado a título de danos
morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),  os quais tenho por suficientes para
amenizar os danos gerados.

Com relação aos danos materiais, não vejo razões para acolher-
se o pedido autoral, uma vez que estes, além de não restarem devidamente
delimitados na petição inicial (em que consistem), não findaram demonstrados
pelo arcabouço probatório.

Assim, considero inexistente a prova quanto à delimitação dos
danos  materiais sofridos, julgando improcedente o pleito de reconhecimento

                                                                Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                     4



Apelação Cível nº 0025924-79.2006.815.0011

dessa espécie de prejuízo.

No  tocante  aos  consectários  legais,  deve  obedecer  ao  índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, que entrou
em vigor em 30/06/2009), desde a citação, momento que incorre em mora o
devedor.

A atualização monetária, por seu turno, é devida a partir da data
da  decisão  de  arbitramento  para  danos  morais  (súmula  362,  STJ).
O índice a ser adotado, todavia, é o IPCA-E, consoante orientação do plenário
do colendo STF, firmada na sessão do dia 20.09.2017, na qual foi concluído o
julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947 e afastada a
Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais
da Fazenda Pública,  mesmo para  os  casos em que o  período da dívida é
anterior à expedição do precatório,  estabelecendo, em seu lugar,  o IPCA-E,
considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

Frente  ao  exposto,  dou  parcial  provimento  ao  recurso
apelatório,  para julgar procedente em parte o pedido exordial, condenando o
Estado da Paraíba a indenizar a autora, pelos danos morais causados, no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como para determinar que os juros de
mora  sejam calculados  segundo  o  índice  previsto  no  artigo  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e a correção monetária,
segundo o IPCA-E, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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