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APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PARTE  AUTORA.
PROCESSUAL  CIVIL  APELAÇÃO  CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE.  INOBSERVÂNCIA  DO
PRAZO PREVISTO NO §5º DO ART. 1.003 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
CONHECIMENTO.

-  O  prazo  para  interposição  de  recursos,  salvo  os
embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis,
apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao
da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224
e  seus  parágrafos  do  Código  de  Processo  Civil  de
2015.  Ultrapassar  esse  limite  legal  implica  o
reconhecimento  da  intempestividade  recursal,  fato
que obsta o seu conhecimento.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
DA  PARTE  PROMOVIDA.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. SUICÍDIO OCORRIDO DENTRO DE
ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  DO
ESTADO.  DEVER  DE  GUARDA  E
VIGILÂNCIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA  DO  ESTADO.  PENSIONAMENTO
CABÍVEL.  DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS.  VALOR  RAZOÁVEL  E
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PROPORCIONAL.  REDUÇÃO  INDEVIDA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA.  OBSERVÂNCIA  DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA
LEI  Nº  9.494/1997  COM  A REDAÇÃO  DADA
PELO  LEI  Nº  11.960/2009  NO  ÂMBITO  DOS
JULGAMENTOS  DAS  ADI'S  4357  E  4425.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO
OFICIAL  E  DO  APELO  DA  PARTE
PROMOVIDA.

- Em caso de morte de preso no interior de cadeias
públicas,  aplica-se  a  responsabilidade  objetiva  do
Estado pelo evento danoso, prevista no artigo 37,  §
6º  da Constituição Federal, pois o suicídio de detento,
ocorrido nos limites da unidade prisional, demonstrou
a falha no serviço penitenciário e policial, ferindo o
dever  de  guarda  e  vigilância  constitucionalmente
previsto. 

- No caso dos autos, o dano moral se presume, in re
ipsa,  prescindindo  de  maiores  delongas  no  que
concerne ao abalo psicológico suportado pelos filhos
da  vítima,  sendo inerente  à  própria  situação
vivenciada  por  estes  que  sofreram a violenta  perda
abreviada  de  seu  genitor,  circunstância  que
certamente  repercutiu  na  sua  esfera  psíquica,
causando-lhes sofrimento e dissabores bem acima da
média.

-  Quanto ao  valor  dos  danos morais,  este  deve  ser
arbitrado  com  observância  do  princípio  da
razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao
ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para
inibição de futuras condutas nocivas.

-  No que concerne aos danos materiais, levando-se
em  consideração  que  os  promoventes  são  filhos
menores do  de cujos,  entende-se que a dependência
em  relação  ao  genitor  é  presumida,  de  forma  que
caberia ao Estado comprovar que o falecido, antes de
ser preso, não contribuía para o sustento da prole, o
que não restou demonstrado no caso em concreto. 

- A Suprema Corte decidiu, em modulação dos efeitos
da  inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica
mantida  a  aplicação  do  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos  termos  da  Emenda  Constitucional  nº  62/2009,
até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
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Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(ii)  os  precatórios  tributários  deverão  observar  os
mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige seus créditos tributários” (Questão de Ordem
nas ADI's 4.357 e 4.425).
 

      VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  não  conhecer  do  recurso  da  parte  autora  e  dar  provimento
parcial ao apelo da parte promovida e à remessa necessária, nos termos do
voto do relator.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de Apelações  Cíveis
interpostas por Silvana Rodrigues dos Santos e outros,  representados por
Severina Albinos dos Santos e pelo Estado da Paraíba, desafiando sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelos primeiros
apelantes em face do segundo recorrente.

Na  peça  de  ingresso,  fora  relatado  que  o  senhor  Antônio
Rodrigues Pereira, genitor dos promoventes, encontrava-se cumprido pena em
uma das celas da Penitenciária Estadual João Bosco Carneiro, localizado em
Guarabira,  contudo  cometera  suicídio  mediante  enforcamento,  conforme
boletim de óbito.

Em seguida,  defendeu-se  a  responsabilidade  civil  do  Estado
pela integridade física do apenado e, ao final, pugnou-se pela condenação em
pensionamento no valor correspondente a um salário mínimo até o dia em que
a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como indenização por
danos morais.

Devidamente citado, o Ente Estatal ofertou peça contestatória
(fls.  26/33)  defendendo  a  responsabilidade  civil  subjetiva  do  Estado,
ressaltando a aplicação de causa excludente, qual seja a culpa exclusiva da
vítima, visto que o detento se enforcou com uma camisa. 

Seguindo suas  argumentações,  asseverou que  “o suicídio  de
detento em prisão não constitui fato, que, por si só, traz-se como ilação a
responsabilidade  do  estado,  pena  de  transmudar-se  em  hipótese  de
responsabilidade objetiva do Estado e em afronta ao ordenamento jurídico
pátrio”.

Destacou ser impossível a manutenção de vigilância individual
sobre todos os presos durante todo o tempo, razão pela qual o serviço público
fora devidamente prestado, estando, inclusive, o detento em cela individual.

Alternativamente,  afirmou  que  a  exacerbação  do  pleito  de
danos morais e que, em caso de condenação, os juros de mora e a correção
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monetária deveriam ser fixados com base no art. 1° F da Lei n° 9.494/97.

Réplica impugnatória (fls. 40/42).

Audiência de instrução realizada (fls. 55).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral  (fls.  67/68),  consignando  os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Pelo  exposto,  pelo  que  dos  autos  consta,  julgo
parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos
do  art.  269,  I  do  Código  de  Processo  Civil,  para
condenar o Estado da Paraíba a pagar aos  filhos
autores,  Silvana  Rodrigues  dos  Santos,  Simone
Rodrigues  dos  Santos,  Antônio  Rodrigues  Pereira
Filho e Silmara Rodrigues dos Santos, o seguinte:

a) dano moral,  no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)  para  cada filho,  com atualização monetária
desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% desde o
evento danoso;

b)dano  material,  na  forma  de  pensão  mensal  no
valor de (½) meio salário mínimo para cada um dos
filhos  autores,  desde  o  evento  morte,  até  a
maioridade,  obrigação  que  fica  estendida,  no
entanto,  caso  frequentem  curso  universitário,
hipótese em que a pensão terá eficácia até quando os
filhos  autores  completarem  24  anos,  honrando  os
valores  atrasados  de  uma  só  vez,  e,  quanto  às
parcelas  vincendas,  correção  monetária  do
ajuizamento  e  juros  moratórios  de  1%  desde  a
citação. 

Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento)  sobre  o  valor  da  condenação  por  danos
morais,  por  considerar compatível  com o trabalho
dispendido pelo profissional, nos termos do art. 85 e
parágrafos do NCPC. 

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso Apelatório (fls.
70/79),  pugnando,  em suma,  pelo  provimento  do apelo,  a  fim de que seja
majorado “o valor da condenação em danos morais, para cada filho, bem
como  retificar  o  lapso  temporal  de  percepção  dos  danos  materiais
arbitrados”.

Por  sua vez,  o Estado da Paraíba também interpôs Apelação
Cível  (fls.  80/93),  aduzindo a  ausência  de  nexo de  causalidade,  posto  que
inexiste comprovação de que concorreu para o suicídio do pai dos autores.
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Ainda ressalta a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil subjetiva, a
necessidade de comprovação da culpa e da falha na prestação do serviço.

Defende ser  incabível  a  indenização por  danos materiais,  eis
que inexiste provas de que a vítima desempenhava atividade laborativa e era
provedor de família.

Assevera  a  exorbitância  do  valor  fixado  a  título  de  danos
materiais no importe de (½) meio salário mínimo para cada filho, e, ainda, que
a  pensão  deve  ser  concedida,  no  máximo,  até  a  data  em  que  os  autores
completem 18(dezoito) anos de idade,  “sendo descabido o recebimento até
quando o beneficiário venha a completar 24 (vinte e quatro) anos. 

Ressalta,  ainda,  que  os  danos  morais  foram  arbitrados  em
patamar demasiadamente  elevado,  uma vez  que  totalizam a  quantia  de  R$
60.000,00 (sessenta mil reais).

Outrossim, destaca a necessidade de fixação de juros de mora
de acordo com o art. 1° F da Lei n° 9.494/1997 com redação dada pela Lei
11.960/2009.

Contrarrazões apresentadas por  ambas as partes  (fls.  97/98 e
fls . 99/104).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos apelatórios (fls. 109/115).

Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade de
seu Apelo, a parte autora deixou o prazo escoar in albis (fls. 120).

   
É o relatório.

VOTO. 

- Do Juízo de Admissibilidade

Tendo a sentença sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 2015, com base nos requisitos de admissibilidade deste
deve  ser  realizado  o  juízo  de  conhecimento  do  reexame  necessário  e  dos
recursos apelatórios.

1.1 Do apelo da parte autora

Preliminarmente, para que o mérito, posto em discussão pela
parte,  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
pressupostos  processuais  de desenvolvimento válido e  regular  do processo,
considerados  genericamente  como  pressupostos  de  admissibilidade  do
julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
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tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e  da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

O Código de Processo Civil  de  2015 inovou no regramento
acerca dos prazos para interposição de recursos, tendo padronizado os lapsos
em 15 (quinze) dias, à exceção dos embargos de declaração. A contagem, a
despeito de continuar com as regras de exclusão do dia de início e inclusão do
termo final e prorrogação ao dia útil subsequente quando encerrado antes da
hora normal, ganhou novos contornos, devendo ser realizada apenas nos dias
úteis  e  principiada  no  seguinte  quando  também  no  primeiro  dia  houve
alteração no expediente forense ordinário.

A propósito, confira-se o art. 224 do Código de Processo Civil
de 2015:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos
serão  contados  excluindo  o  dia  do  começo  e
incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se
coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal
ou  houver  indisponibilidade  da  comunicação
eletrônica.
§  2o  Considera-se  como  data  de  publicação  o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia
útil que seguir ao da publicação”. 

Assim sendo, a tempestividade deverá ser auferida mediante a
contagem  dos  dias  úteis,  iniciando  do  dia  seguinte  ao  da  publicação  da
decisão.  O  legislador  considerou  que  os  feriados  nacionais  devem  ser  de
conhecimento dos órgãos jurisdicionais, sendo despicienda a correspondente
comprovação, ao passo que o ônus de prova dos feriados locais recai sobre o
próprio  recorrente,  consoante  previsão  do  art.  1.003,  §6º,  da  Nova
Codificação.

Pois bem, na situação em apreço,  contata-se que o recorrente
tomou ciência da sentença ora apelada em 31 de janeiro de 2017, terça-feira,
conforme se verifica da cópia do Diário da Justiça contida nos autos (fls. 69).

Dessa forma, considerando-se a data em que a parte recorrente
foi intimada, verifica-se que o início da contagem do prazo recursal se deu em
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1° de fevereiro de 2017, quarta-feira, sendo o termo final para a apelação o dia
21  de  fevereiro  de  2017.  O  recorrente,  porém,  apenas  ingressou  com  o
recurso apelatório no dia 1° de março de 2017.

Logo, o apelo ora em análise não preenche o pressuposto de
admissibilidade consistente na tempestividade de interposição, impõe-se o não
conhecimento recursal.

Por tudo o que foi  exposto,  NÃO CONHEÇO da  Apelação
interposta pela parte autora.

1.2  Do Reexame Necessário  e  da Apelação do Estado da
Paraíba

Doravante, presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 2015, conheço do
recurso apelatório da edilidade e da remessa oficial,  passando a analisá-los
conjuntamente, em face da indissociabilidade de seus fundamentos.

- Mérito:

O cerne do presente versa a respeito do direito,  ou não, dos
promoventes serem indenizados por  danos de  ordem material  e  moral  pela
edilidade promovida, em decorrência da morte de seu genitor, ocorrida dentro
de penitenciária estatal.

O ordenamento constitucional assegura, por meio do artigo 5º,
inciso XLIX da Carta Maior, integridade física e moral ao preso. Dessa forma,
incumbe  ao  Estado  preservar  os  mencionados  bens  jurídicos  do  apenado,
mantendo  a  vigilância  eficiente  e  constante  no  interior  de  suas  unidades
prisionais.  

Dessarte, ao tolher a liberdade de determinado indivíduo, ainda
que pela prática de ato socialmente reprovável, a Constituição determina ao
ente estatal o dever de preservar a vida deste, devolvendo-o, quando cumprida
sua pena, física e moralmente incólume ao convívio social. 

Ademais,  como  é  cediço,  a  preocupação  por  um  sistema
prisional que garanta os mínimos direitos do homem não é recente, visto que,
já no século XVIII, Cesare Beccaria defendia que: “o fim das penas não é
atormentar e afligir um ser sensível” e que a pena deve causar “a impressão
mais eficaz e duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no
corpo do réu” (Dos delitos e das penas, São Paulo; Revista dos Tribunais, 6ª
Edição, 2013, tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella, p. 56).

Neste  pensar,  filio-me  ao  entendimento  jurisprudencial  e
doutrinário, segundo o qual, em caso de morte de preso no interior de cadeias
públicas, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso,
prevista no artigo 37, §  6, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37. (…)
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§ 6° As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as
de  direito  privado  prestados  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”.

Como é cediço, a norma constitucional supratranscrita adota a
Teoria  do  Risco  Administrativo,  conforme  a  qual  o Poder  Público  deve
responder de forma objetiva, independentemente de culpa ou dolo, pelos atos
lesivos  que  seus  agentes,  nesta  qualidade,  causarem  a  terceiros.  Assim,  a
caracterização da responsabilidade fica condicionada à comprovação de três
elementos,  quais  sejam:  a)  a  conduta  estatal;  b)  o  dano;  e  c)  o  nexo  de
causalidade  entre  a  conduta  do  agente  vinculado  à  Administração  e  o
mencionado dano. 

No entanto, não haverá a responsabilização do Estado naquelas
hipóteses  em  que  for  demonstrada  alguma  das  excludentes  do  dever  de
indenizar, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou
fato exclusivo de terceiro, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico
da supramencionada Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco
Integral.

Cabe  consignar  que,  mesmo  em  se  tratando  de  conduta
omissiva, a Suprema Corte de Justiça vem aplicando o art. 37, §6º, da Carta
Magna, ou seja, haverá obrigação de indenizar, independentemente de culpa
na conduta administrativa, caso comprovado o nexo de causalidade entre o
dano sofrido e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência, quando
tinha a obrigação legal específica de fazê-lo.  Vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Administrativo. Estabelecimento público de
ensino.  Acidente  envolvendo  alunos.  Omissão  do
Poder  Público.  Responsabilidade  objetiva.
Elementos  da  responsabilidade  civil  estatal
demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas.
Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da
Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  as  pessoas
jurídicas de direito público respondem objetivamente
pelos  danos  que  causarem  a  terceiros,  com
fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto  por  atos  comissivos  quanto  por  omissivos,
desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e
a  omissão  do  Poder  Público.  2.  O  Tribunal  de
origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos
autos,  que  restaram  devidamente  demonstrados  os
pressupostos  necessários  à  configuração  da
responsabilidade  extracontratual  do  Estado.  3.
Inadmissível,  em recurso extraordinário, o reexame
de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº
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279/STF. 4. Agravo regimental não provido.”  (STF/
ARE 754.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe de 19/12/2013).

Doravante, é forçoso registrar que, embora o Estado responda
objetivamente pelas suas omissões,  somente restará  caraterizado o nexo de
causalidade  entre  essas  omissões  e  os  danos  sofridos  pelos  particulares,
quando  o  Poder  Público  ostentar  o  dever  legal  específico  para  impedir  o
evento danoso. Se fosse adotado entendimento diverso, estaríamos diante da
teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal.

No mesmo sentido,  o  Tribunal  da  Cidadania  já  consignaram
reiteradas  vezes  o  entendimento  a  respeito  da  aplicabilidade  da
responsabilidade objetiva por morte de custodiados, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
SUICÍDIO.  DETENTO.  ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA
DO ESTADO. 1.  O Superior  Tribunal  de  Justiça
sedimentou  o  entendimento  de  que  a
responsabilidade  civil  do  estado  pela  morte  de
detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é
objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e
segurança aos presos  sob sua custódia.  2.  Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp
1.305.249;  Proc.  2012/0034503-7;  SC;  Segunda
Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 25/09/2017) .” 

Ocorre que não basta a pura e simples inobservância do dever
constitucional  de  evitar  a  morte  do  preso  sob  sua  custódia  para  restar
configurada a responsabilidade civil do ente público no mister da execução
penal,  sendo  necessário,  também,  que  o  Poder  Público  tenha  a  efetiva
possibilidade de agir no sentido de evitar o resultado, sob pena de ser rompido
o nexo de causalidade. 

No caso em disceptação, verifico estar presente a conduta e o
nexo de causalidade apto a fundamentar a responsabilidade civil do Estado,
pois o suicídio do detento por enforcamento com lençol, ocorrido dentro de
unidade prisional, demonstrou a falha no serviço penitenciário e policial, os
quais deveriam estar balizados no princípio da eficiência.

O Estado não demonstrou ter realizado um acompanhamento
psiquiátrico do detento para fins de averiguação do estado mental e, assim,
impedir a prática de um ato autodestrutivo. A sua responsabilização poderia
ser  afastada,  caso  tivesse  comprovado  que  o  detento,  diante  da  ciência
psiquiátrica, tinha um estado de saúde mental normal e estável, tendo o evento
danoso  decorrido  de  um ato  repentino  e  isolado,  praticado  num momento
fugaz de angústia e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro ou
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médico.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de
ausência  de  nexo  de  causalidade,  pois  o  detento  ceifou  a  própria  vida  no
momento em que estava  sob a  custódia do Estado,  tendo o  Poder  Público
efetiva  possibilidade  de  evitar  o  resultado,  caso  tivesse  realizado  um
acompanhamento psiquiátrico, ainda mais quando se trata de preso acusado do
cometimento do crime de estupro. 

Pelos motivos perfilhados, é evidente a responsabilidade civil
do Estado pela ineficiência na prestação do serviço penitenciário, que falhou
no dever de preservar não só a integridade física, mas a dignidade da pessoa
humana e a própria vida do detento, bem maior constitucionalmente garantido.

No que concerne ao dano moral, não é preciso qualquer esforço
hermenêutico para se concluir que este se presume, in re ipsa, prescindindo de
maiores delongas no que concerne ao abalo psicológico suportado pelos filhos
da vítima, sendo inerente à própria situação vivenciada por estes que sofreram
a violenta perda abreviada de seu pai, circunstância que certamente repercutiu
na sua esfera psíquica, causando-lhes sofrimento e dissabores bem acima da
média. 

Quanto ao valor dos danos morais, este deve ser arbitrado com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Assim,  há  o  julgador,  visando  reparar  o  dano,  valorar  sua
extensão e gravidade.

Analisando o caso vertente, observo que, por se tratar de um
evento deveras dramático, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
cada filho da vítima conforme fixado pelo juiz de primeiro grau perfaz quantia
razoável, sobretudo como meio de coibir que eventos inaceitáveis como o ora
analisado tornem a ocorrer dentro das unidades prisionais do Estado. Por isso,
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incabível a redução.

No que tange aos  danos materiais,  levando em consideração
que  os  promoventes  são  filhos  menores  do  de  cujos,  entende-se  que  a
dependência  em relação ao  genitor  é  presumida,  de  forma que  caberia  ao
Estado comprovar que o  falecido,  antes de ser preso, não contribuía para o
sustento da prole, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Assim,
entendo  que  merece  ser  mantida  a  condenação  da  parte  promovida  de
pensionar os autores no valor de meio salário mínimo para cada filho até a
maioridade, estendendo-se tal obrigação até que completem 24 (vinte e quatro)
anos, caso frequentem curso universitário.

Quanto  aos  consectários  legais,  infere-se  que  o  magistrado,
erroneamente, aplicou o percentual de 1% ao mês quanto aos juros de mora e
correção monetária de todo o período. 

Destarte, a situação em análise se enquadra no art. 1º-F da Lei
nº 9.494/1997 – com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, devendo-se,
pois, observar os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Observe-se,  contudo,  que  a  Lei  nº  11.960/2009  não  pode
retroagir, ou seja, incabível a sua aplicação em período anterior à sua vigência,
consoante  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  da  Cidadania,  abaixo
transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso,  em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
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Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte forma: (a)  percentual  de 1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) 
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade  pelo  Supremo Tribunal  Federal  do  art.1º-F da  Lei  nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica  mantida  a  aplicação  do  índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos  em precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma:  a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5%
ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei
n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5% ao  mês  a  partir  de
25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do
INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se
deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que
prevê  a  aplicação  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual
passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela
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parte  autora,  por  intempestividade.  Outrossim,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO REEXAME E AO APELO DA EDILIDADE,  apenas para
ordenar que se observe a incidência dos índices de correção monetária e juros
da  seguinte  forma:   (a)  correção  monetária  pelos  índices  oficiais  de
remuneração  básica  e  juros  da  caderneta  de  poupança,  até  a  data  de
25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir os efeitos da declaração
de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  devendo  ser
observado como índice o IPCA-E; (b) juros de mora no percentual de 0,5% ao
mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/1997;
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  percentual  de  0,5%  ao  mês  a  partir  de
25/03/2015, mantendo-se incólume os demais termos na sentença vergastada.

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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