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APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO
ILÍCITO, PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
E  MATERIAIS  E  PENSIONAMENTO.  EMPRESA
PRESTADORA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  DE
TRANSPORTE  COLETIVO.  TEORIA  DO  RISCO
ADMINISTRATIVO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CAPOTAMENTO.  VÍTIMA  FATAL.  CULPA  DA
DEMANDADA  DEVIDAMENTE  COMPROVADA.
LAUDO  TANATOSCÓPICO  REALIZADO  PELO
INSTITUTO  DE  POLÍCIA  CIENTÍFICA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  PROMOVIDA.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.
200, DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO
ILÍCITO  CARACTERIZADO.  CULPA  E  NEXO
CAUSAL.  COMPROVAÇÃO.  DANO  MORAL
INCONTROVERSO.  QUANTUM.  FIXAÇÃO.
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OBSERVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
RATIFICAÇÃO.  PENSÃO  MENSAL  ARBITRADA
EM  FAVOR  DE  FILHO.  POSSIBILIDADE.
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  PRESUMIDA.
PENSIONAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

-  Oferecida denúncia contra o condutor do veículo
sinistrado  para  apuração  de  responsabilidade
criminal,  tendo  sido  declarada  a  extinção  da
punibilidade,  em razão  da  morte  daquele,  deve-se
aplicar a regra prevista no art. 200, do Código Civil,
que prevê a suspensão do prazo prescricional para o
exercício da pretensão indenizatória.

-  Conforme  enunciado  no  art.  37,  §6º,  da
Constituição  Federal,  a  responsabilidade  das
prestadoras  de  serviço  público  é  objetiva,
respondendo civilmente em caso de dano causado a
terceiro, independentemente da existência de culpa
dos seus agentes.

-  São  incontroversos  os  danos  morais  diante  da
situação  de  dor  e  sofrimento  advindos  com  o
acidente de trânsito que causou a morte do genitor
do promovente.

-  Na  fixação  do  valor  da  indenização  por  danos
morais,  devem  ser  levadas  em  consideração  a
capacidade econômica do agente, seu grau de culpa
ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a
intensidade  da  dor  sofrida  por  este  e, tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
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quantum indenizatório,  perfeitamento  possível  a
ratificação  da  referida  verba  indenizatória,  a  fim
atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a 
esse tipo de reparação.

-  A  jurisprudência  desta  Corte,  arrimada  em
precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  de
forma segura, tem fixado que o valor da pensão deve
ser  de  2/3  sobre  os  ganhos  efetivos  do  genitor
falecido,  ou  sobre  um  salário  mínimo  quando
inexistir provas de que exercia trabalho remunerado,
até a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a prejudicial, no mérito, desprover o
recurso.

Renê  Ferreira  Silva  de  Almeida ingressou  com  a
presente  Ação de Indenização por Ato Ilícito, para Reparação de Danos Morais e
Materiais  e  Pensionamento,  em  face  da  Empresa  Viação  Bela  Vista  Ltda,
objetivando ser indenizado pelos danos morais, materiais e pensionamento, em razão
do seu pai ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido no trecho da PB – 079, no
dia  09 de fevereiro de 2009,  por volta das 20 horas, quando o ônibus da referida
empresa veio a capotar.

Aduziu, para tanto, em sua exordial, que o motorista
do veículo agiu com negligência e imprudência, faltando com a cautela necessária
para conduzir o automóvel, culminando com a morte do seu genitor – Ted Newton
Alves  de  Almeida e  outras  pessoas,  não  prestando,  ainda,  qualquer  tipo  de
assistência as famílias após o sinistro.

Apelação Cível nº 0002897-94.2012.815.0031                                                                                                                                                      3



Devidamente  citada,  a  demandada apresentou
contestação, fls. 114/130, rebatendo os argumentos ventilados na inicial, ao tempo em
que requereu a improcedência dos pedidos.

Às  fls.  150/156V,  o  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de
Alagoa Grande, ao decidir a lide, consignou:

Sendo assim, tendo em vista o que mais dos autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
julgo procedente em parte o pedido, com fulcro no
art. 269, I, c/c arts. 186, e 927, do Código Civil Pátrio,
para  condenar,  como  de  fato  condeno  a  Empresa
Viação  Bela  Vista,  já  qualificado  nos  autos,  ao
pagamento de indenização nos seguintes termos:
1) Indenização por Danos Morais  no valor  de
R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),  devendo  ser
atualizado com correção monetária a partir da data
do falecimento da vítima, nos termos da súmula 143
do STJ, acrescidos juros de mora de 1% ao mês (art.
406 do CC c/c  art.  161,  §  1º,  do  CTN),  a  partir  da
citação (art. 219 do CPC);
2) Pensão  mensal  no  valor  de  2/3  do  salário
base  de  motorista  profissional,  definido  em
convenção coletiva, incidindo o 2/3 do 13º salário, ao
autor até completar  25 anos de idade.
(…)
Por  fim,  condeno  a  empresa  promovida  ao
pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios,  o
qual fixo em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação devidamente atualizado.

Inconformada,  a  Empresa Bela Vista Ltda  interpôs
APELAÇÃO, fls. 165/175, afirmando em suas razões, inicialmente, a necessidade de
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ser reconhecida a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob
alegação de “que opera-se a prescrição em razão de que extinta a punibilidade em
esfera  criminal,  não teria  sido apreciado o  mérito  da questão  não aplicando-se  o
artigo  200,  operando-se,  assim,  a  prescrição  trienal”,  fls  171/172.  Com relação  ao
mérito  assevera  inexistir  prova  de  que  o  condutor  do  veículo  estava  em  alta
velocidade, ficando clara, portanto, a excludente de culpa “que enseja a reforma da
sentença para que sejam julgado improcedentes os pedidos postulados em inicial
pelo apelado”, fl. 174 (sic). Alternativamente, pleiteia, caso assim não entenda este
Sodalício, a redução do valor da pensão mensal e da quantia fixada a título de dano
moral,  requerendo,  igualmente,  a  redução  da  idade  padrão  de  maioridade  para
recebimento daquela, qual seja, 18 anos. 

Contrarrazões  não  ofertadas  pelo  autor,  conforme
certidão de fl. 188.

Ação penal juntada aos autos, fls. 210/214.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A questão posta a deslinde consiste em averiguar se
o Magistrado sentenciante agiu acertadamente ao julgar  procedente,  em parte,  os
pedidos contidos na exordial, condenando a empresa promovida a pagar ao autor a
quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, bem como uma
pensão mensal no valor de 2/3 do salário-base de motorista profissional, definido
em convenção coletiva, incidindo 2/3 do 13º salário, até aquele completar 25 (vinte
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e cinco) anos de idade, diante do falecimento do pai do autor, tendo como causa
acidente de trânsito.

De início, cumpre analisar a prejudicial de prescrição
trienal arguida nas razões do recurso interposto pela demandada.

Assegura  a  apelante  que  deve  ser  reconhecida  a
prescrição trienal  prevista no art.  206,  §3º,  V, do Código Civil,  vez que o sinistro
ocorrera em 09/02/2009 e a presente demanda ajuizada, tao somente em 19/12/2012.

Inegável  que  o  pedido  de  reparação  de  danos  e
pensionamento  se  funda em acidente  de  trânsito  que ocasionou a  morte  de  Ted
Newton Alves de Almeida, pai do autor/apelado, ocorrido na data do acidente, qual
seja, 09/02/2009, de acordo com a certidão de óbito, fl. 38.

Reza o art. 200, do Código Civil:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva
ser apurado em juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público
ofereceu  denúncia  em  25  de  maio  de  2010,  fls.  211/212,  tendo  sido  declarada  a
extinção da  punibilidade do  acusado  José Vanadi  Pereira  da  Silva,  condutor  do
veículo, em 26 de março de 2014, fl. 213, em razão da sua morte, tendo citada decisão
transitado em julgado em 31 de março de 2014, de acordo com a certidão de fl. 214.

Desta  feita,  começando a  fluir  o  prazo prescricional
tão somente, a partir do trânsito em julgado da sentença penal, conforme preceitua o
art. 200, do Código Civil, acima transcrito, o afastamento da prescrição é medida que
se impõe.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de fls.
151/152:
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Mas  a  disposição  do  art.  200  do  CC/2002  só  terá
incidência  e  eficácia  e,  somente  então,  o  prazo
prescricional será suspenso,  apenas se a ação penal,
pública  ou  privada,  for  efetivamente  ajuizada.  Em
verdade  a  condição  para  a  suspensão  do  prazo
prescricional não é a natureza da ação no juízo penal,
mas sua interposição efetiva. 
(…)

Sendo  assim,  ocorreu  o  trânsito  em  julgado  ação
penal  em  26  de  março  de  2014  quando  houve  a
extinção da punibilidade do motorista da empresa,
em virtude do seu falecimento no curso do processo,
inexiste prescrição,  pois o prazo ante a interrupção,
se  iniciou  no  dia  27  de  março  de  2014,  portanto
dentro  dos  03  anos  exigidos  pela  legislação  civil,
portanto rejeito a prejudicial de mérito.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto ao  mérito,  inicialmente,  impõe-se registrar
que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as empresas concessionárias
de serviço público de transporte coletivo, tal como a ré, respondem objetivamente
pelos danos causados a terceiros, somente se eximindo da responsabilidade mediante
prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro. É essa a regra que se extrai do art. 37, §6º, da Constituição Federal, abaixo
reproduzido:

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 no caso de dolo ou
culpa.
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Sobre o tema, preconiza Rui Stoco:

Como  não  se  desconhece,  nem  se  controverte,  as
concessionárias  ou permissionárias  são  prestadoras
de serviço público por delegação. Exercem atividade
privativa do Estado, mas que a norma constitucional
permite que essa exploração seja direta, pelo próprio
Poder  Público,  ou mediante  autorização,  concessão
ou  permissão  (CF,  art.  21,  XII,  e),  legitimando  as
pessoas jurídicas de direito privado a exercer aquela
atividade  privativa.  Na  qualidade  de  pessoas
jurídicas de direito privado, mas prestando serviço
público,  equiparam-se  ao  Estado  para  efeito  de
responsabilidade  civil  (...).  Portanto,  em  linha  de
princípio, pode-se afirmar a incidência do art. 37, §6º,
da  CF,  de  sorte  que  tanto  as  pessoas  jurídicas  de
direito  público,  como  as  de  direito  privado,  mas
prestadoras  de  serviço  público,  respondem  pelos
danos que seus agentes causarem a terceiros." (...)".
(in  Tratado de  Responsabilidade Civil.  7ª  ed.  São
Paulo, SP: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pág.
1150) 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS  E  MATERIAIS  E  LUCROS
CESSANTES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO.  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA RELATIVAMENTE  A TERCEIRO  NÃO
USUÁRIO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  COLISÃO
ENTRE  ÔNIBUS  E  MOTO.  AVANÇO  DE  SINAL
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VERMELHO PELO MOTORISTA DO TRANSPORTE
COLETIVO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DO
PRÓPRIO MOTORISTA DO ÔNIBUS E REGRAS DE
COMUM QUANTO AO TRÂNSITO NO LOCAL NO
DIA  E  HORÁRIO  DO  FATO.  CONDUTA
COMISSIVA  E  NEXO  DE  CAUSALIDADE
COMPROVADOS.  AFASTAMENTO  DA  CULPA
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  QUANTUM  FIXADO  PELA
SENTENÇA.  VALOR  QUE  NÃO  REFLETE  A
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  DA
REPARAÇÃO.  MINORAÇÃO  DEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL. 
- "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito  privado  prestadoras  de  serviço  público  é
objetiva  relativamente  a  terceiros  usuários  e  não-
usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º,
da  Constituição  Federal".  (STF,  RE  591874,  Relator
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  26/08/2009,  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO  DJe-237  DIVULGADO  EM  17-12-2009
PUBLICADO EM 18-12-2009).
-  Por  conseguinte,  a  nota  essencial  dessa
responsabilidade é a desnecessidade de prova pelo
lesado da culpa lato sensu do prestador de serviço
público,  cabendo-lhe  tão  somente  demonstrar:  o
dano sofrido, a ação ou omissão e o nexo causal.
-  Ao  concessionário  de  serviço  público,  por  seu
turno,  caberá  demonstrar  a  falta  de nexo causal,  a
culpa  exclusiva da vítima ou de terceiro ou a força
maior, a fim de ilidir a sua responsabilidade, de nada
lhe adiantando provar que não teve culpa. Havendo
o  nexo  de  causalidade  entre  o  dano  e  a  ação  ou
omissão  do  poder  público,  configurada  estará  a
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responsabilidade do transportador/concessionário de
serviço público.
(…) (TJPB, AC nº 0032703-21.2011.815.2001, Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, J. 12/09/2017).

Diante  de  tal  regramento,  no  campo  da
responsabilidade civil, neste caso, a regra é a objetiva, cujo corolário é a teoria do
risco  administrativo,  a  qual  preleciona  que  a  concessionária  de  serviço  público,
independentemente  de  culpa,  está  obrigada  a  reparar  o  dano  por  ela  causado  a
outrem por meio de uma ação praticada por seus agentes. Nessa hipótese, caberá ao
lesionado comprovar, apenas, a ocorrência do prejuízo e o nexo causal existente entre
a conduta estatal e o dano, para surgir o direito à indenização.

 Analisando o acervo probatório, em especial, o laudo
tanatoscópio  juntado  ao  processo,  fls.  92/93,  realizado  pelo  Instituto  de  Polícia
Científica, fls. 11/13, confirma a morte violenta do genitor do autor, em virtude do
acidente, fato este não questionado pela empresa ré.

Desta  feita,  restando,  pois,  demonstrado  o  dano
sofrido pelo promovente, em razão da morte do seu pai, vítima do acidente relatado
na  exordial,  imperioso  se  torna  o  dever  de  indenizar,  pois,  constata-se,  a  toda
evidência, o liame de causalidade que entrelaça na conduta do agente causador da
lesão com o dano experimentado pela vítima.

De  mais  a  mais,  infere-se  do  processo  que,  em
nenhum  instante,  a  empresa  promovida  colacionou  prova  capaz  de  elidir  a  sua
responsabilidade  frente  aos  estragos  propagados.  Não  se  vislumbrando,  pois,
nenhuma  excludente  de  ilicitude,  como  culpa  exclusiva  da  vítima,  que  pudesse
romper o dever de indenizar.

Dessa  forma,  restando  comprovada  a  lesão,
cumulada  aos  demais  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  ressoa  como
indispensável  a  reparação,  posto  ser  esta  a  única  forma de  compensar  o  intenso
sofrimento da vítima.
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Não  destoa  a  jurisprudência  desta  Corte,  em  caso
similar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  COM
VEÍCULO  DO  MUNICÍPIO.  VÍTIMAS  FATAIS.
SENTENÇA  QUE  JULGOU  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO EM VIRTUDE DE CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
INCONTROVERSA  DE  CASO  FORTUITO.
APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
PREVISTA NO ART. 37  DA CF. DANOS MORAIS
PRESUMIDOS.  DIREITO  DOS  FILHOS  E  VIÚVO
AO  RECEBIMENTO  DE  PENSÃO  MENSAL.
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  PRESUMIDA.
PENSIONAMENTO  DE  2/3  DO  VALOR  DO
SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO. 
-  Caracterizada  a  hipótese  de  responsabilidade
objetiva  do  Município,  impõe-se  ao  lesado
demonstrar  a  ocorrência  do  fato  administrativo
(acidente  de  trânsito),  do  dano  (morte  da
esposa/genitora) e do nexo causal. Portanto, não cabe
aos Autores provar a culpa do Município, mas sim, a
este, que houve culpa exclusiva de terceiro, capaz de
caracterizar o caso fortuito ou força maior.
-  Quanto ao valor dos danos morais,  tem-se que a
sanção  pecuniária  deve  estar  informada  dos
princípios que a regem e que visam a prevenção e a
repressão,  primando  sempre  pelo  equilíbrio,  de
forma que não seja  tão baixa ao  ponto de gerar  a
sensação de impunidade, nem tão elevada ao ponto
de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Apelação Cível nº 0002897-94.2012.815.0031                                                                                                                                                      11



- Apesar de a dependência econômica de filho menor
em relação aos pais  ser presumida,  dispensando a
demonstração  por  qualquer  outro  meio  de  prova
acerca  dos  rendimentos  que  o  falecido  possuía,  a
jurisprudência,  de forma segura,  tem fixado que o
valor  da  pensão  deve  ser  de  2/3  sobre  os  ganhos
efetivos  do  genitor  falecido,  ou  sobre  um  salário
mínimo  quando  inexistir  provas  de  que  exercia
trabalho  remunerado.  (TJPB,  AC  0000598-
74.2014.815.0161,  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos,  J.
29/08/2017).

No  tocante  ao  valor  da  indenização  por  danos
morais, tem-se que a sanção pecuniária deve estar informada dos princípios que a
regem e que visam a prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de
forma que não seja tao baixa ao ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão
elevada ao ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Isso posto, utilizando-se dos critérios da equidade e
da razoabilidade, entendo que o valor fixado na origem a título de danos morais,
qual  seja,  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),  deve  ser  mantido,  tendo  em  vista  o
sofrimento e a angústia suportados pelo autor com a morte precoce do seu genitor. 

Quanto à pensão, a jurisprudência tem fixado que o
valor desta deve ser de ⅔ sobre os ganhos efetivos do genitor falecido, ou sobre um
salário mínimo, quando inexistir provas de que exercia trabalho remunerado, senão
vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  ACIDENTE.  VIA  FÉRREA.  CULPA
EXCLUSIVA  DA  COMPANHIA  DEMANDADA
COMPROVADA.  DEVER  DE  INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL DECIDIDO COM BASE NOS
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ELEMENTOS FÁTICOS COLIGIDOS AOS AUTOS.
SÚMULA  7/STJ.  PENSIONAMENTO.
INSURGÊNCIA  QUANTO  AO  DIREITO  DE
ACRESCER  DEFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.  SÚMULA  284  DO  STF.
PENSIONAMENTO.  VALOR  A  SER
ESTABELECIDO  EM  LIQUIDAÇÃO  POR
ARBITRAMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. 
1.  A responsabilidade  exclusiva  da  recorrente  pelo
evento danoso do qual resultou a morte do pai das
recorridas, e o seu dever em indenizá-las pelos danos
materiais e morais foi firmada pelo Tribunal local a
partir  da  análise  do  contexto  fático-probatório
coligido nos autos, o que impede a sua revisão na via
do  recurso  especial,  em  razão  do  disposto  no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2."O valor da
indenização  por  danos  morais  somente  comporta
revisão em sede de recurso especial nas hipóteses em
que  se  mostra  ínfimo  ou  exagerado,  sob  pena  de
restar  caracterizada  afronta  ao  enunciado  nº  07  da
Súmula/STJ"  ((REsp  n.  1.395.250/SP.  Relatora
Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado
em 21/11/2013,  DJe 27/11/2013).  No caso particular,
não se afigura exorbitante o montante fixado em R$
60.000,00  (sessenta  mil  reais),  para  cada  uma  das
filhas  do  falecido.  3.  Esta  Corte  Superior  possui
jurisprudência consolidada no sentido de que, no
caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de
2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso
não  exerça  trabalho  remunerado)  até  que  estes
completem 24 anos de idade.  Acórdão que decidiu
alinhado ao entendimento desta Corte. 4. A ausência
de prequestionamento do preceito dito violado e a
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deficiência  na  fundamentação  recursal  atraem  a
aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF. 5. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no
AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
15/12/2015, DJe 05/02/2016) - negritei.

Nessa toada, mantenho a pensão fixada na origem,
no importe de ⅔ do salário base de motorista profissional,  definido em conveção
coletiva,  em favor  do  autor  até  este  completar  25  (vinte  e  cinco)  anos  de  idade,
conforme entendimento recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REEXAME  NECESSÁRIO  -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C  ALIMENTOS  -  MORTE  DO  GENITOR  EM
CÁRCERE  -  FILHO  MENOR  -
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO
CONFIGURADA - CONSECTÁRIOS. 
I - Nos termos do art. 198, I, do CCB, a prescrição só
começa  a  correr  para  menores  na  data  em  que
deixam  de  ser  absolutamente  incapazes,  ou  seja,
quando completam seus  16 anos  de idade;  e,  lado
outro,  não  há  se  falar  em  aplicação  do  prazo
prescricional  previsto  no  art.  206,  §  3º,  II  e  V,  do
CC/02  contra  a  Fazenda  Pública,  eis  que,
independentemente da natureza da verba pleiteada,
aplicável  é  o  Decreto  n.º  20.910/32,  norma especial
que afasta aquela de caráter geral. 
II - Doutrina e jurisprudência dominantes apregoam
ser objetiva a responsabilidade do Estado nos casos
de morte daqueles presos/detentos que se encontram
sob  sua  guarda  ou  custódia,  o  que  perfeitamente
compatível com os ditames do art. 37, § 6º, da CF/88.
III - Comprovada e incontroversa a morte do genitor
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da criança quando se encontrava sob a custódia do
Estado, recolhido a estabelecimento prisional, e não
configurada  qualquer  excludente  da
responsabilidade,  faz  jus  o  filho  ao  ressarcimento
pelos  danos  morais  e  materiais  por  ele
experimentados  em  razão  da  falta  de  observância
pelo Estado de seu dever específico de proteção ao
preso posto sob sua guarda, deixando de preservar a
sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX, CR/88).
IV - Sobre o valor arbitrado à luz da razoabilidade
para reparação dos  danos morais  incidirá  correção
monetária desde a data do arbitramento (Súmula n.º
362  do  STJ)  e  juros  de  mora,  por  se  tratar  de
responsabilidade  extracontratual,  desde  o  evento
danoso (Súmula n.º 54 do STJ). 
V  -  Inexistindo  nos  autos  comprovação  da  renda
percebida  pelo  genitor  morto  em  estabelecimento
prisional, a pensão mensal devida ao seu filho pelo
Estado a título de ressarcimento material deverá ser
fixada  no  montante  equivalente  a  2/3  do  salário
mínimo,  uma  vez  que  do  valor  mensalmente
recebido, pelo menos 1/3 seria gasto em benefício do
próprio genitor, inexistindo destinação da respectiva
quantia em prol da entidade familiar, obrigação essa
que perdurará até  o  dia em que o filho completar
seus 25 anos de idade. 
VI  -  Fixados  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais  em  valor  excessivo,  impõe-se  a
redução  da  quantia  arbitrada.   (AC  nº
1.013.11.002955-7/003, Rel. Des. Peixoto Henriques, J.
30/01/2018) - sublinhei.
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À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
bem aplicou  os  fatos  e  sopesou  o  direito,  não  havendo  motivo  para  reformá-la,
ratificando-se, inclusive, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. 

Ante  o  exposto, REJEITO  A  PREJUDICIAL,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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