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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO  ACI-
DENTE  DE  TRÂNSITO.  SINISTRO  ENVOL-
VENDO MOTO PARTICULAR E  AMBULÂN-
CIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RES-
PONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COM-
PROVAÇÃO  PELO  AUTOR  DA  CONDUTA
DANOSA PRATICADA POR AGENTE PÚBLI-
CO,  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE  E  DO
DANO. RESPONSABILIZAÇÃO DE NATURE-
ZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRA-
ÇÃO, PELO ENTE DEMANDADO, DE CAUSA
EXCLUDENTE  DA  RESPONSABILIDADE.
CULPA  CONCORRENTE  NÃO  COMPROVA-
DA. RECURSOS DESPROVIDOS.

-   Em se tratando de danos ocasionados a terceiros
pela  atuação  de  seus  agentes,  na  qualidade  de
servidores  públicos,  a  responsabilidade  da
Administração Pública é objetiva, ou seja, independe
da demonstração de dolo ou culpa, conforme se extrai
da  norma  contida  no  art.  37,  §6º,  da  Constituição
Federal e do art. 43 do Código Civil.

- Provada a conduta danosa produzida por um agente
público  no  exercício  de  suas  funções,  o  nexo  de
causalidade e o dano, patente a responsabilidade civil
objetiva do Município.

- In  casu,  emergiu  clarividente  que  a  causação  do
acidente  repousou  exclusivamente  na  ausência  de
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cuidado pelo condutor da ambulância, haja vista que
imprimiu  curva  acentuada  com  o  veículo  em  alta
velocidade,  invadindo  a  pista  contrária.  Portanto,
inexistente  qualquer  elemento  denotador  da  culpa
concorrente do ora apelado, descabida a pretensão de
minoração  da  indenização  fixada  com  base  na
referida tese.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  desprover  os
recursos, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária e  Apelação Cível  interposta
pelo  Município  de  Sobrado contra  sentença  (fls.  119/124)  proferida  pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé que, nos autos da “Ação de Indenização
por  Danos  Patrimoniais  e  Extrapatrimoniais”  ajuizada  por  Francisco
Cordeiro de Magalhães, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/16),  o  autor  relatou  que,  em
04/08/2007, por volta das 18:00h, quando trafegava, em sua moto, na estrada
que  liga  as  cidades  de  Sapé  e  Sobrado,  foi  atingido  por  uma ambulância
pertencente ao Município de Sobrado. 

Aduziu  que  o  motorista  da  edilidade  perdeu  o  controle  do
veículo, em razão do seu estado ébrio, dando ensejo ao acidente que levou à
invalidez total do autor e consequente incapacitação para o trabalho. Ao final,
pleiteou  a  condenação  do  ente  público  ao  pagamento  de  danos  materiais
equivalentes ao salário mensal do promovente durante o tempo de estimado
sobrevida – 69 anos – bem como indenização por danos morais.

Contestação  apresentada  (fls.  41/45),  alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, afirmou que o acidente em
questão decorreu de caso fortuito, uma vez que o condutor da ambulância fora
atacado por um enxame de besouros, o que o fez perder o controle do veículo.
Consignou que houve, ainda, culpa concorrente da vítima, pois encontrava-se
parado em local indevido. Aduziu que a culpa do agente público ainda está
sendo analisado em processo criminal, motivo pelo qual indevido o pedido de
indenização sem que haja a condenação naquela esfera. 

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
119/124), nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com esteio no art. 269, I, do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS e, por conseguinte,
condeno o promovido:
1. ao pagamento de indenização por dano material
(alimentos), consistente no pensionamento mensal e
vitalício  fixado  em  um  salário  mínimo,  devido  a
partir do sinistro, respeitados ps valores pretéritos,
estes acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por
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cento) ao mês (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), a partir
da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do Código
Civil),  e  correção monetária,  pelo INPC, devida a
partir  do inadimplemento  até o efetivo pagamento,
sobre  as  parcelas  vencidas,  as  quais  deverão  ser
quitadas em uma única parcela, excluindo-se décimo
terceiro salário e férias.
2. ao pagamento de indenização por dano moral, no
valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),
corrigido  monetariamente  a  partir  da  publicação
desta sentença e co incidência de juros  de nora a
partir da citação (art. 219 do CPC), o qual deve ser
quitada em uma única parcela.
Sem custas em face os benefícios da Justiça Gratuita
e por  ser vencida a  Fazenda Pública.  Quanto aos
honorários  decorrentes  da  sucumbência  retro,
condeno o município promovido em 20% do valor
total da condenação”.

Inconformado, o Município de Sobrado interpôs Apelação (fls.
126/130), alegando a existência de culpa concorrente uma vez que ocorreu um
fato que interferiu na condução do veículo pelo motorista, assim como em
razão da vítima encontra-se parada em ponto perigoso.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença,  afim de  que  seja  reconhecida  a  culpa  concorrente,  acarretando a
redução da condenação. 

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls.  138).

É o relatório. 

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço da
apelação  e  da  remessa  necessária, passando  à  análise  conjunta  ante  o
entrelaçamento das questões. 
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Consoante  se  depreende  dos  autos,  a  presente  demanda
consubstancia  um  pleito  indenizatório,  por  danos  materiais  e  morais,
decorrentes de acidente automobilístico que envolveu a motocicleta do autor e
a ambulância de propriedade do Município de Sobrado. Observa-se, pois, a
temática  da  responsabilidade  civil  da  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno, por ato cometido pelo servidor municipal.

De  início,  cumpre  ressaltar  que,  em  se  tratando  de  danos
ocasionados  a  terceiros  pela  atuação  de  seus  agentes,  na  qualidade  de
servidores públicos, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva,
ou seja, independe da demonstração de dolo ou culpa, conforme se extrai da
norma contida no art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código
Civil, in verbis: 

“Art.  37,  CF.  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”.

“Art. 43, CC. As pessoas jurídicas de direito público
interno são civilmente responsáveis por atos dos seus
agentes  que  nessa  qualidade  causem  danos  a
terceiros,  ressalvado  direito  regressivo  contra  os
causadores  do  dano,  se  houver,  por  parte  destes,
culpa ou dolo”. 

Portanto, para que seja cabível a responsabilização por parte do
Estado é  necessária  a  presença  dos  respectivos  elementos  caracterizadores,
quais sejam: a conduta danosa do agente da Administração, o nexo causal e o
dano a terceiro.

Sobre  o  tema,  trago à  baila  a  lição  do doutrinador  José  dos
Santos Carvalho Filho:

“O mais  importante,  no que tange à aplicação da
teoria  da  responsabilidade  objetiva  da
Administração,  é  que,  presentes  os  devidos
pressupostos, tem esta o dever de indenizar o lesado
pelos danos que lhe foram causados sem que se faça
necessária  a  investigação  sobre  se  a  conduta
administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento
culta.”  (in  Manual  de  Direito  Administrativo.  17ª
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edição. Ed.  Lumen Juris: Rio de janeiro. 2007. p.
483).

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  verifica-se  que  restou
incontroverso nos autos a existência da colisão entre a ambulância, conduzida
pelo agente público Sidines Alves de Souza e a motocicleta do autor que se
encontrava parada no asfalto. 

Em  decorrência  do  acidente,  restou  demonstrado  que  do
acidente resultou debilidade permanente no autor (fls. 27), com incapacidade
para o trabalho, existindo nos autos provas de que fora-lhe deferido pelo INSS
aposentadoria por invalidez (fls. 89).

Há,  assim,  prova  suficiente  da  colisão  entre  um  veículo
particular e outro conduzido por agente público, sendo demonstrado ainda o
dano que adveio do sinistro de trânsito. Nesse cenário, revela-se evidente a
existência de uma conduta danosa do agente público, do dano e do respectivo
nexo de causalidade.

O  argumento  do  Município  no  sentido  de  que  o  acidente
ocorreu em razão de o motorista ter sido atacado por um enxame de besouros
consubstancia uma temática de causa excludente de responsabilidade, que, em
decorrência da natureza objetiva extraída do §6º do art. 37 da Constituição
Federal,  incumbe ao ente público responsável,  o qual não logrou êxito em
demonstrar tal alegação.

Importante  ressaltar  que  em  o  Ministério  Público  estadual
ofereceu denúncia em face do agente público causador do acidente, Sidines
Alves de Souza, que culminou na ação penal nº 0002390-22.2007.815.0351.

No âmbito da referida demanda, fora comprovada a culpa do
motorista do Município, que restou condenado, após o julgamento da apelação
por ele interposta, à pena de 02 (dois) e 08 (oito) meses de detenção, pelo
crime de  homicídio culposo na  direção de  veículo,  em razão da morte  de
Severino dos  Ramos Meireles,  passageiro da motocicleta  dirigida  pelo ora
apelado.

Cabe  transcrever  trechos  da  argumentação  alinhavada  no
acórdão mencionado,  que  respalda  a  conclusão  acerca  da  configuração  da
conduta danosa no caso tratado:

“Da análise dos autos e, em especial da sentença, é
possível  verificar  a  presença  de  elementos  que
respaldam, de forma segura, a tese apresentada pelo
magistrado de primeiro grau. 
No  caso,  o  laudo  pericial  de  fls.  84/96,  de  fato,
revela que o réu,  após  curva acentuada,  perdeu o
controle  do  veículo  e  invadiu  a  pista  em  sentido
contrário,  atingindo  duas  pessoas  que  se
encontravam no acostamento, tendo uma falecido no
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local  e  a  outra  ficado  paraplégica  em  razão  das
lesões sofridas (doc. fls. 146).
Ora, como bem pontuou o julgador monocrático, não
obstante  seja  possível  mensurar  a  velocidade  do
veículo no momento em que entrou na curva, a perda
do  controle  do  veículo  e  a  invasão  da  faixa
contrária, são fatores capazes de revelar a culpa do
recorrente. 
Alega  o  incriminado  que  perdeu  o  controle  do
automóvel por conta de um enxame de besouros que
invadiram  o  veículo  quando  da  realização  da
manobra,  cuja  ocorrência  do  referido  fortuito
externo, diga-se, não restou provada sendo do réu o
ônus, nos termos do art.  156 do CPP, de provar a
existência de fato excludente (força maior ou caso
fortuito).” 
(TJPB,  Apelação  nº  0002390-22.2007.815.0351,
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  Relator  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos, julgado em 6 de outubro de 2015)

A fundamentação acima reproduzida também é suficiente para
rechaçar a alegada negligência do autor, por encontra-se parado em lugar não
permitido.

Ora, emergiu clarividente que a causação do acidente repousou
exclusivamente na ausência de cuidado pelo condutor  da ambulância,  haja
vista  que  imprimiu  curva  acentuada  com  o  veículo  em  alta  velocidade,
invadindo a pista contrária. 

Portanto,  inexistente  qualquer  elemento  denotador  da  culpa
concorrente  do  ora  apelado,  descabida  a  pretensão  de  minoração  da
indenização fixada com base na referida tese.

Neste sentido:

“APELAÇÃO  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO  -  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -
MUNICÍPIO  DE  UBERLÂNDIA  -  DANOS
CAUSADOS POR TRATOR DA MUNICIPALIDADE
- MANOBRA DE MARCHA À RÉ - ALEGAÇÃO DE
CULPA  EXCLUSIVA  OU  CONCORRENTE  DA
VÍTIMA  -  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  -
RESPONSABILIDADE  MANTIDA  -  RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  
.  Incidindo  na espécie  a  responsabilidade  objetiva
estatuída no artigo 37, §6º, da Constituição Federal,
a caracterização do dever de indenizar depende da
comprovação  do  evento  danoso  e  da  relação  de
causalidade entre o agir estatal e o revés suportado. 
.  Constatada  a  responsabilidade  do  Município
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apelante pela causação do evento danoso, haja vista
a  prática  por  preposto  de  ilegal  e  inadvertida
manobra em marcha à ré com trator,  em flagrante
transgressão  ao artigo  34,  do  Código de Trânsito
Brasileiro,  deve ser integralmente  mantido o dever
de  indenizar  imposto  em  Primeiro  Grau,  máxime
ante a ausência de caracterização da culpa exclusiva
ou  concorrente  da  vítima.  
. Recurso desprovido.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0000.17.039330-0/001,
Relator(a):  Des.(a)  Corrêa  Junior  ,  6ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  18/07/2017,  publicação  da
súmula em 26/07/2017) 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO
CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ELETRICISTA.
ATIVIDADE  COM  RISCO  INERENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL  OBJETIVA.  TEORIA
DO  RISCO  ADMINISTRATIVO.  NEXO  CAUSAL
EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
INOCORRÊNCIA  DE  CULPA  EXCLUSIVA  OU
CONCORRENTE  DO  LESADO.  TEORIA  DA
CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA.  ART.  403
DO CÓDIGO CIVIL. Cuidando-se de reparação de
dano em razão de acidente de trabalho aplica-se, de
regra, a responsabilidade civil subjetiva, consoante
artigo  7º,  XXVIII,  da  Constituição  Federal,
conjugado com as regras dos artigos 186 e 927 do
Código  Civil.  Entretanto,  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  implicar,  por  sua
natureza,  risco  ao  empregado,  tal  como  no  caso,
aplica-se  a  responsabilidade  objetiva,  consoante
previsão do parágrafo único do art. 927 do Código
Civil. No caso concreto, a vítima sofreu descarga da
rede  elétrica  de  alta  tensão  quando  realizava
atividade de eletricista, cumprindo determinações de
seu  superior  hierárquico.  Incomprovado  que  a
conduta  da  vítima  contribuiu  para  o  evento
infortunístico. 
(...)”
(TJRS,  Embargos  de  Declaração  Nº  70070896196,
Nona  Câmara  Cível,  Relator:  Miguel  Ângelo  da
Silva, Julgado em 23/11/2016) 

Assim  sendo,  provada  a  conduta  danosa  produzida  por  um
agente do Estado no exercício de suas funções, o nexo de causalidade e o
dano, não merece reparo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil
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objetiva do Município apelante, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição
Federal.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à
Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo-se na íntegra os demais
termos da sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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