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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÕES.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS  E
PRESTAÇÃO  DE  ALIMENTOS.  PRELIMINAR  DE
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ACOLHIMENTO.  REINCLUSÃO  NO  POLO  ATIVO  DA
LIDE.  MÉRITO.  ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  FALECIMENTO
DO  PACIENTE.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
MUNICÍPIO.  TEORIA  DO  RISCO  ADMINISTRATIVO.
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INDEPENDENTE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA.  JURISPRUDÊNCIA  DO
COLENDO  STF  PELA  PRESUNÇÃO  DA  NECESSIDADE.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA E DO APELO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO DO POLO AUTORAL.

-  “As  condições  da  ação  são  averiguadas  de  acordo  com  a
teoria da asserção, razão pela qual,  para que se reconheça a
legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem
possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de
que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao
juízo.” (STJ - (REsp 1704610/SP) - In casu, é de se reconhecer a
legitimidade ativa da Sra. Tânia para figurar no polo ativo da
lide,  pois,  das  provas  colacionadas  aos  autos,  evidenciam
circunstâncias suficientes para demonstrar o vínculo estreito



de proximidade existente entre ela e o de cujus.

-  “Entende-se  por  dano  moral  a  lesão  a  um  bem  jurídico
integrante  da  própria  personalidade  da  vítima,  como a  sua
honra, imagem, saúde, integridade psicológica, causando dor,
tristeza,  vexame e  humilhação à vítima”.  Trasladando-se tal
raciocínio às peculiaridades da causa, tem-se, à evidência,  o
sofrimento  de  abalo  moral  indenizável  pela  recorrida,  haja
vista o acontecido ter provocado danos que extrapolam a sua
esfera patrimonial, posto ter sido tomado por um sentimento
profundo de angústia.  Diga-se, pois,  que houve  negligência
no  atendimento,  inexistindo  inicialmente  vagas  na
Enfermaria, ficando o enfermo na área de urgência, além de
atraso  na  realização  de  exames,  comprometendo,  assim,  o
disgnóstico do paciente em tempo adequado, o que refletiu
numa cirurgia tardia,  fato este que por si  só já interfere na
prestação de serviços eficaz, até porquanto o paciente veio a
óbito, sendo, assim, razões bastantes para ocasionar mal estar
profundo indenizável às promoventes.

- É de se fixar pensão em favor de cada uma das filhas do de
cujus no valor  de ½ (meio)  salário  mínimo,  desde o evento
morte, até a data da maioridade.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, acolher a preliminar para reinclusão da Sra. Tânia
Maria Santos da Silva no polo ativo da lide, por maioria, contra o voto do Exmo. Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Relator, e do Exmo. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho,  no mérito,  dar  provimento parcial  ao apelo das autoras,  para
condenar  o  Município  de  João  Pessoa  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
morais  no  valor  de  R$  60.000,00,  dividido  em  partes  iguais  entre  as  autoras,
condenando-o ainda ao pagamento de pensão no valor de  ½  salário mínimo para
cada uma das filhas do de cujus, Michelle e Michelline Santos Araújo, desde o evento
morte até a data em que completarem ou hajam completado a maioridade, e negar
provimento ao apelo do Município de João Pessoa, por maioria, contra o voto Relator,
que dava provimento ao apelo interposto pelo Município de João Pessoa e julgava
prejudicado  o  apelo  interposto  pelas  autoras,  integrando  a  decisão  a  súmula  de
julgamento de fl. 479.

RELATÓRIO

Trata-se  de remessa  necessária  e  apelações  interpostas  contra



decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
nos  autos  da ação de  indenização por  danos morais  e  materiais  c/c  prestação de
alimentos com pedido de antecipação de tutela, proposta por Tânia Maria da Silva,
Michelle Santos Araújo e Michelline Santos Araújo, primeiras recorrentes, em face do
Poder Público Municipal, segundo apelante. 

Na sentença recorrida, o magistrado Antônio Carneiro de Paiva
Júnior,  em sede de preliminar,  rejeitou a prescrição,  acolheu a ilegitimidade ativa
arguida pelo promovido e conheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Hospital
Geral  Santa  Isabel.  No  mérito,  julgou  parcialmente  procedente  a  presente  ação,
determinando  o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor das filhas do de cujus. 

Inconformada com parte do provimento decisório,  as autoras
recorreram, alegando, em preliminar, a reinclusão da promovente Tânia Maria dos
Santos da Silva no polo ativo da lide, afastando, assim, a ilegitimidade acolhida no
primeiro grau. No mérito, requerem a majoração da indenização por danos morais ao
montante  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais)  e,  quanto  ao  pedido  de  pensão,
postula pelo seu recebimento até a data que o falecido completaria setenta anos.

Por  sua  vez,  o  Município  de  João  Pessoa  também  interpôs
apelação  (fls.  427/443),  alegando  a  inexistência  de  ato  ilícito  capaz  de  ensejar  a
responsabilização pelos danos causados às promoventes, defendendo que seu genitor
foi submetido a todos os procedimentos necessários e que a demora na formulação
do diagnóstico se deu em virtude da insuficiência de informações acerca do acidente
de que ele foi vítima, origem do trauma abdominal que ocasionou sua morte.  Ao
final, pugna pela improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, pela redução
do montante indenizatório.

Contrarrazões  pelo  Ente  Municipal  (fls.  444/455)  e  pelas
promoventes (fls. 459/471). 

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

É o relatório.

VOTO

De início, importa destacar que, na sessão de julgamento do dia
27/02/2018, após sustentação oral do advogado do polo autoral, o eminente relator
votou pela rejeição da preliminar de legitimidade ativa da Sra. Tânia Maria Santos da
Silva, para o fim de manter a sentença que a excluiu da lide, momento que pedi vista



dos autos, a fim de examinar a matéria. 

Para enfrentar tal questão, oportuno registrar que a Sra. Tânia e
as  suas  filhas  propuseram  a  presente  demanda  visando  ao  recebimento  de
indenização decorrente do falecimento do Sr. Clemildo do Nascimento Araújo, sob o
argumento inicial de que o óbito está relacionado à falha na prestação dos serviços
médicos oferecidos pelo Hospital Geral Santa Isabel. 

Ao  apreciar  a  discussão  levantada  sobre  a  matéria,  é  de  se
constatar  que a Sra.  Tânia manteve relação com o falecido,  tendo originado duas
filhas,  primeira Michelline e,  em seguida,  Michelle,  nascidas,  respectivamente,  em
junho de 1986 e abril de 1988, conforme documentos de identificação acostados às fls.
26/27, circunstâncias suficientes para demonstrar o vínculo estreito de proximidade
existente entre os envolvidos. 

Nessa fase preliminar da decisão, que antecede o mérito, como a
própria  terminologia  aponta,  não  se  está  a  realizar  uma  análise  aprofundada,
ingressando no direito material, a fim de auferir se as partes têm direito ou não ao
que postulam nos autos (art.  17 do CPC1),  mas,  sim, verificar se elas apresentam
condições  mínimas  da  ação  para  figurarem em juízo,  para  que  seus  pedidos,  no
enfrentamento do mérito, somente então possam ser apreciados e decididos. 

Procedido  este  breve  esclarecimento,  invoco  a  Teoria  da
Asserção, instituto plenamente aceito no nosso ordenamento jurídico, que caminha
no sentido de que a verificação das condições da ação deve ser aferida in abstracto, à
luz das alegações vestibulares, procurando-se, assim, evitar que o julgador adentre
no mérito, momento este reservado à análise propriamente do direito material. 

Nessa  toada,  cabe  destacar  o  posicionamento  sedimentado  e
recente do STJ pela aplicação da referida teoria, vejamos:

“[…] As condições da ação são averiguadas de acordo com a
teoria da asserção, razão pela qual,  para que se reconheça a
legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem
possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de
que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao
juízo.” (REsp 1704610/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
3ª Turam, DJe 23/02/2018)

“[...] A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da
ação. Sua aferição, em conformidade com a teoria da asserção,
a  qual  tem  prevalecido  no  STJ,  deve  ocorrer  in  status
assertionis,  ou  seja,  à  luz  das  afirmações  do  demandante”.

1 Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.



(STJ - REsp 1354983/SE - Relator Ministro Herman Benjamin -
2ª Turma - DJe 22/05/2013)

Assim,  ponderando  as  anotações  constantes  na  inicial  e  em
atenção  à  Teoria  da  Asserção,  observa-se  a  presença  de  condições  suficientes  à
permanência da autora na lide, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida,
a fim de ser afastada a determinação de exclusão da promovente apelante. 

Nesses  termos,  acolho a  preliminar  de legitimidade da  Sra.
Tânia Maria Santos da Silva, para reincluí-la no polo ativo da demanda. 

Passando  à  análise  do  mérito  propriamente  dito,  necessário
verificar se as promoventes fazem jus à indenização decorrente do falecimento do Sr.
Clemildo,  por  ocasião  de  supostos  vícios  na  prestação  de  serviços  médicos  pela
Municipalidade  insurgente,  para  somente  então,  em  restando  comprovado  tal
irregularidade, verificar se o valor arbitrado em primeiro grau merece alteração. 

A  esse  respeito,  é  bom  que  se  registre  que  a  questão  ora
enfrentada foi  alvo de insurgência de ambas as partes,  tendo o polo promovente
postulado  pela  confirmação  da  responsabilidade  e  consequente  majoração
indenizatória (fls.  423/426);  tendo,  por outro lado,  o Poder Público pleiteado pela
improcedência  da  pretensão  autoral  ou,  em  pedido  subsidiário,  pela  redução
indenizada (fls. 427/443).

Com efeito,  imperioso registrar que o Sr.  Clemildo, em 18 de
julho  de  2004,  sofreu  impacto  na  região  do  abdômen,  causado  pelo  guidão  da
bicicleta, vindo a falecer quatro dias após, no dia 22, apresentando causa da morte
“Trauma Perfurado do Abdome c/ Lesão do Colon Transversão + Septice” (Certidão
de Óbito – fl. 28), mesmo após receber atendimento médico pelo Hospital Geral Santa
Isabel.

Nesse momento, surge a primeira discussão acerca do mérito
recursal, devendo, pois, ser identificado se o serviço de saúde público municipal foi
devidamente prestado ou se ocorreu alguma falha capaz de influenciar e agravar o
quadro clínico do acidentado.

Avançando-se nessa análise, entendo que houve negligência no
atendimento,  inexistindo inicialmente vagas  na Enfermaria,  ficando o enfermo na
área de urgência, além de atraso na realização de exames, comprometendo, assim, o
disgnóstico do paciente em tempo adequado, o que refletiu numa cirurgia tardia, fato
este que por si só já interfere na prestação de serviços eficaz. 

Visando  detalhar  tal  deficiência,  imperioso  destacar  o
testemunho do médico Fernando Oliveira Serrano de Andrade prestado em juízo (fl.



357),  o qual  foi  responsável  pela condução da sindicância instaurada para avaliar
supostos erros profissionais no caso in questo. Assim, necessário reproduzir a fala do
depoente, vejamos:

“(…)  que  muito  embora  tenha  sido  solicitado  exames
necessários  para uma conclusão mais  apurada,  em razão da
deficiência  da  própria  assistência  da  saúde  do  Estado,  tais
exames  não  foram  realizados,  tendo  sido  dado  alta  ao
paciente;  que pela experiência detida em sua profissão, pôs
em discussão o seu entendimento de que faltou um pouco de
observação  dos  segmentos  intestinas  (…)  a  ausência  dos
exames solicitados e realizados em tempo hábil contribuíram
para a evolução negativa do paciente;  que na concepção do
depoente,  entende  que  houve  pouco  esmero  por  parte  do
cirurgião,  porém,  no  desenrolar  da  discussão  acadêmica  do
Conselho,  o  depoente  concordou  posteriormente  com  a
maioria de que, mesmo existindo uma suposta lesão a nível de
colo, não estabeleceria o nexo causal do desfecho fatal. (…) a
falta de exames, com certeza, contribuiu para a ocorrência fatal
do caso, tanto que se tivesse tido os dados em tempo hábil,
certamente outro seria o resultado” (g.n.)

Ademais,  cabe  transcrever  trecho  tirado  do  testemunho  do
médico  Pedro  Felix  Filho  prestado  também  em  juízo  (fl.  318),  o  qual  afirma,
inicialmente, não ter participado do atendimento ao paciente, mas, compôs a equipe
de conselheiro nos autos da sindicância, com direito a voto, verbis:

“(…) que é possível não ter sido realizado o exame necessário
do paciente  antes  da  cirurgia,  o  que  não se  caracterizaria  a
infração  do  art.  29  do  CFM,  imprudência,  imperícia  ou
negligência, fato este que pode ser constatado nos prontuários
emitidos pelo hospital;”

Necessário,  ainda,  destacar  excerto  da  Conclusão  da
Sindicância, a qual, mesmo sendo arquivada, sem reconhecer indício de infração ética
dos  médicos  que  trabalharam  no  caso,  aponta  falhas  no  sistema  de  saúde  (fls.
252/254):

“[…]  Foram  solicitados  os  exames  complementares  corretos
para o esclarecimento diagnóstico e, se não foram mais ágeis,
deveu-se isto à grande demanda daquele hospital que atende
um grande número de pacientes a cada dia. É a deficiência de
um sistema de saúde extremamente desgastado e ineficaz que
procura  superar  tudo  isso  à  custa  do  profissional  médico



quase  sempre  responsabilizado  quando  ocorre  um  mau
resultado”. (g.n)

De outro  lado,  conquanto  a  municipalidade alegue que o  de
cujus não tenha buscado a assistência médica de imediato e que o mesmo foi omisso
quanto  às  informações  prestadas  no  hospital,  as  quais  contribuiriam  para  um
diagnóstico mais célere, entendo que tais argumentos não são suficientes a excluir, no
presente caso, a responsabilidade objetiva do Poder Público Municipal. 

Feitas  tais  explanações,  não  resta  dúvida  que,  em  casos  de
danos causados em estabelecimentos  médicos  oficiais,  tal  como discutido  in  casu,
segue  a  referida  inteligência  constitucional,  no  sentido  de  que,  ao  se  submeter  a
tratamento médico prestado pelo Estado,  fica  este,  por ocasião da teoria do risco
administrativo, incumbido da preservação da integridade física do administrado bem
como do empreendimento das cautelas necessárias à preservação e à recuperação da
saúde, respondendo, pois, por eventuais violações aos direitos inalienáveis à vida e à
saúde.

Corroborando tal entendimento, frisem-se as seguintes ementas:

RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  PODER
PÚBLICO.  ELEMENTOS  ESTRUTURAIS.  PRESSUPOSTOS
LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  TEORIA  DO  RISCO
ADMINISTRATIVO.  FATO  DANOSO  (MORTE)
RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO
EM  HOSPITAL  PÚBLICO  (OU  MANTIDO  PELO  PODER
PÚBLICO)  DANOS  MORAIS.  RESSARCIBILIDADE.
DOUTRINA.  JURISPRUDÊNCIA.  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil
da  responsabilidade  civil  objetiva  do  Poder  Público
compreendem  (a)  a  alteridade  do  dano,  (b)  a  causalidade
material entre o eventus damni e o comportamento positivo
(ação)  ou  negativo  (omissão)  do  agente  público,  (c)  a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do
Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido
em  conduta  comissiva  ou  omissiva,  independentemente  da
licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência
de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A  ação  ou  a  omissão  do  Poder  Público,  quando  lesiva  aos
direitos  de  qualquer  pessoa,  induz à  responsabilidade civil
objetiva  do  Estado,  desde  que  presentes  os  pressupostos
primários  que  lhe  determinam a  obrigação  de  indenizar  os



prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado
a terceiros. Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os
pressupostos primários determinadores do reconhecimento da
responsabilidade civil  objetiva do Poder Público,  o que faz
emergir  o  dever  de  indenização  pelo  dano  moral  e/ou
patrimonial sofrido. ARE 804147 PE Órgão Julgador Segunda
Turma  Partes  UNIÃO,  ADVOGADO-GERAL  DA  UNIÃO,
SERGIO FERNANDO SALES CALDAS, SANDRO MARZO
DE LUCENA ARAGÃO E OUTRO(A/S) Publicação DJe-148
DIVULG  31-07-2014  PUBLIC  01-08-2014  Julgamento10  de
Junho de 2014 Relator Min. CELSO DE MELLO).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO   INOCORRÊNCIA  DE�

CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  OMISSÃO  �

PRETENDIDO  REEXAME  DA  CAUSA   CARÁTER�

INFRINGENTE   INADMISSIBILIDADE  � �

RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  PODER
PÚBLICO   ELEMENTOS  ESTRUTURAIS   TEORIA  DO� �

RISCO  ADMINISTRATIVO   FATO  DANOSO  (MORTE)�

PARA O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE)  RESULTANTE
DE  TRATAMENTO  MÉDICO  INADEQUADO  EM
HOSPITAL  PÚBLICO   PRESTAÇÃO  DEFICIENTE,  PELO�

DISTRITO  FEDERAL,  DO  DIREITO  FUNDAMENTAL  A
SAÚDE,  INDISSOCIÁVEL  DO  DIREITO  À  VIDA  �

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando
a parte  recorrente   a  pretexto  de  esclarecer  uma inexistente�

situação  de  obscuridade,  omissão  ou  contradição   vem  a�

utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil
da  responsabilidade  civil  objetiva  do  Poder  Público
compreendem  (a)  a  alteridade  do  dano,  (b)  a  causalidade
material entre o eventus damni e o comportamento positivo� �

(ação)  ou  negativo  (omissão)  do  agente  público,  (c)  a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do
Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido
em  conduta  comissiva  ou  omissiva,  independentemente  da
licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência
de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A omissão do Poder  Público,  quando lesiva aos direitos  de
qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do
Estado,  desde  que presentes  os  pressupostos  primários  que
lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os



seus  agentes,  nessa  condição,  hajam  causado  a  terceiros.
Doutrina. Precedentes
- A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a
responsabilidade  civil  objetiva  do  Poder  Público  nas
hipóteses  em  que  o  eventus  damni  ocorra  em  hospitais� �

públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento
médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou,
então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão)
imputável a servidor público com atuação na área médica
-  Configuração  de  todos  os  pressupostos  primários
determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil
objetiva  do  Poder  Público,  o  que  faz  emergir  o  dever  de
indenização pelo dano pessoal  e/ou patrimonial  sofrido.  AI
734689  DF  Órgão  Julgador  Segunda  Turma  Partes  MIN.
CELSO DE  MELLO,  DISTRITO FEDERAL,  FÁBIO VIANA
SILVA,  PROCURADOR-GERAL  DO  DISTRITO  FEDERAL,
ALBERDAN NASCIMENTO ARÁUJO E OUTRO(A/S), JOSÉ
EMILIANO  PAES  LANDIM  NETO  Publicação  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-167  DIVULG  23-08-2012  PUBLIC  24-08-
2012 Julgamento26 de Junho de 2012 Relator Min. CELSO DE
MELLO).

Em virtude de tal entendimento e superado o reconhecimento
da responsabilidade objetiva do ente público, resta saber o  quantum indenizável a
título de abalo moral e se todas as promoventes fazem jus ao ressarcimento pelos
danos experimentados. 

Posta tais  considerações e analisando a questão em relação à
Michelline  e  à  Michelle,  entendo  presente  o  direito  de  tais  litigantes  serem
indenizadas,  visto  que  são  proles  do  falecido,  conforme  se  observa  da  filiação
indicada  nos  documentos  de  fls.  26/27  dos  autos,  dispensando,  quanto  a  estas,
maiores considerações. 

Com  relação  à  Sra.  Tânia,  por  sua  vez,  é  de  se  reconhecer
também o direito em ser ressarcida pelos danos extrapatrimoniais suportados, pois,
conforme visto inicialmente, a recorrente manteve por longo período relação com o
Sr. Clemildo, configurando união estável, tanto é que desta união nasceram as duas
filhas promoventes.

Ademais, observa-se dos autos que a recorrente ainda guardava
com  o  falecido  laços  afetivos,  tanto  é  que  esteve  ao  seu  lado  em  momentos  de
dificuldades, a exemplo da sua internação, sem esquecer que ela providenciou o seu
funeral, tendo recebido do IPC o corpo do de cujus (fl. 46) e prestado declaração para
emissão da certidão de óbito (fl. 28).



Por  tais  gestos,  não  restam  dúvidas  dos  sentimentos  que
recorrente preservava em proveito do falecido, devendo, assim, ser amparada pela
indenização moral em ricochete, a qual é plenamente aplicável ao caso em questão.
De outro lado, se houve dissolução ou não da união estável, isso não interfere na
presente indenização, a título moral, tendo em visto que a autora está amparada pela
indenização reflexa.

Destaco precedentes:

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
INFORMAÇÃO  DEPRECIATIVA  DE  PESSOA  MORTA  -
DANO  POR  RICOCHETE  -  DIVULGAÇÃO  SEM
AUTORIZAÇÃO  -  EXCESSO  AO  DIREITO  DE
INFORMAÇÃO  CONFIGURADO  -  DANO  MORAL  -
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  RECURSO  PROVIDO.  Os
direitos da personalidade estão vinculados, inexoravelmente,
à  própria  pessoa  humana,  razão  pela  qual  são  tachados  de
intransmissíveis.  Conquanto  essa  premissa  seja
absolutamente  verdadeira,  os  bens  jurídicos  protegidos  por
essa  plêiade  de  direitos,  compreendem  aspectos  da  pessoa
vista  em  si  mesma,  como  também  em  suas  projeções  e
prolongamentos. A pessoa viva, portanto, pode defender - até
porque  dito  interesse  integra  a  própria  personalidade  -  os
direitos da personalidade da pessoa morta, desde que tenha
legitimidade  para  tanto.  Tal  possibilidade  resulta  nas
conseqüências negativas que, porventura, o uso ilegítimo da
imagem do parente pode provocar a si e ao núcleo familiar ao
qual pertence, porquanto atinge a pessoa de forma reflexa. É o
que a doutrina, modernamente, chama de dano moral indireto
ou dano moral por ricochete. A veiculação de informação feita
de  forma ofensiva,  ridícula  ou  vexatória  impõe  o  dever  de
indenizar por supostos danos morais”2.

DANO  MORAL.  ACIDENTE  FATAL.  O  falecimento  do
trabalhador  provoca  dano  moral  nos  familiares,  dado  o
sentimento de tristeza causado pela  perda do ente querido.
Azevedo  Marques,  citado  por  Carlos  Roberto  Gonçalves,
afirma que a expressão "luto da família" contida no artigo 948,
II, do Código Civil, deve ser entendida como o sentimento de
tristeza  causado  pelo  falecimento  de  pessoa  querida
(Comentário,  RF,  78:548).  (TRT  da  3.ª  Região  -   Proc.
00005907920115030099 -  Relator: Convocado Cleber Lucio de

2 TJ-MG  101050206463670011  MG  1.0105.02.064636-7/001(1),  Relator:  OTÁVIO  PORTES,  Data  de
Julgamento: 07/05/2008, Data de Publicação: 30/05/2008.



Almeida - Publicação: 18/12/2015)

Nesse  momento,  resta,  portanto,  saber  se  o  valor  fixado  em
primeiro grau, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), merece reparo, visto que alvo de
insurgências recursais, tanto pelo polo autoral como pelo Poder Público Municipal. 

À  luz  dos  casos  semelhantes  julgados  por  esta  Corte,
notadamente  por  esta  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  entendo que a  indenização
deve ser majorada ao importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser dividida em
um  terço  para  cada  promovente,  quantia  esta  razoável  que  funciona  como  um
lenitivo à dor sofrida, jamais tendo um caráter reparador, sob pena de aquilatarmos o
valor “vida”.

Destaque-se, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça,
através do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu
que  “não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral.
Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às
peculiaridades do caso concreto”.

O STJ preceitua ainda:

“(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além
de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu. 4.  A
jurisprudência  desta  Corte Superior tem se posicionado no
sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de
maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à
ofensa,  calcada  nos  critérios  da  exemplariedade  e  da
solidariedade.  5.  Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se
destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza
ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano.
(...)” 3

A seu turno, naquilo que se refere à condenação da Fazenda em
indenização por danos materiais, analiso em relação às duas filhas que, à época do
falecimento  do seu genitor  (22/07/2004),  eram menores  (nascidas  em 06/06/1986 e
01/04/1988),  razão pela qual entendo que a sentença merece reforma, a fim de ser
procedente tal  pleito,  sobretudo  porque, nos termos da pacífica Jurisprudência do
Colendo  STF,  “é  legítima  a  presunção  de  que  existe  ajuda  mútua  entre  os
integrantes  de  famílias  de  baixa  renda,  ainda  que  não  comprovada  atividade

3 STJ – Resp 716.947/RS – Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006 



laborativa remunerada” (REsp 1258756/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2,
22/05/2012, DJe 29/05/2012).

A esse respeito,  conquanto o falecido não tenha comprovado
vínculo formal de emprego nem renda, é de se considerar o seu trabalho no campo
informal e ter um salário mínimo como parâmetro, devendo, assim, ser pagado para
cada  filha  o  valor  de  ½  (meio)  salário  mínimo,  desde  o  evento  morte,  até  a
maioridade.

De outro lado, quanto ao pedido de pensão em proveito da Sra.
Tânia,  entendo que não lhe assiste  razão,  primeiro porquanto  não há provas  nos
autos que a mesma, à época do ocorrido,  era  dependente do falecido e segundo,
porque a própria demonstra rendimentos, o que se pode verificar da Declaração de
Imposto de Renda juntada às fls. 29/32.

No mais, de registrar-se que a fixação de pensão alimentícia em
salário-mínimo não afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal (STF, RE 170203/GO,
Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 30.11.1993), dispondo expressamente o art. 553, § 4º, do
Código de Processo Civil que “A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando
por base o salário-mínimo”.

Não destoa a redação do enunciado n. 490, da Súmula do STF:
A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser
calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às
variações ulteriores, devendo serem pagas até o 5º dia útil de cada mês.

Ademais,  naquilo  que  tange  aos  consectários  legais,  urge
ressaltar  que  o  STJ  firmou  entendimento  de  que,  nas  condenações  impostas  à
Fazenda  Pública,  “[...]  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de
1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período
anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que
acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; 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).4

Relativamente  aos  termos  de  início  dos  juros  de  mora  e  da

4 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



correção monetária,  dos danos morais,  devem incidir,  respectivamente,  do evento
danoso (Súmula 54 do STJ) e do arbitramento (Súmula 362 do STJ); quanto aos danos
materiais, os juros incidem evento danoso e correção, do efetivo prejuízo (Súmula 43
STJ). 

Ante o exposto,  nego provimento à remessa necessária e ao
recurso de apelação do Município, ao passo que, quanto ao recuro do polo autoral,
acolho a preliminar de legitimidade ativa da Sra. Tânia Maria Santos da Silva, e,
no mérito, dou provimento, a fim de majorar os danos morais para R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre as três promovente, e,
quanto ao dano material, fixar o valor de ½ (meio) salário mínimo em favor de cada
uma  das  filhas,  desde  o  evento  morte,  até  a  maioridade,  ambas  indenizações
acrescidas dos consectários legais acima detalhados.

Por fim, considerando a sucumbência da parte ré,  condeno a
Municipalidade ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, esses os quais,
por ocasião do artigo 85, § 4º, II, do CPC, devem ser quantificados por ocasião da
liquidação da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu acolher a preliminar para reinclusão da Sra.
Tânia Maria Santos da Silva no polo ativo da lide, por maioria,  contra o voto do
Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Relator, e do Exmo. Des. Frederico
Martinho da  Nóbrega  Coutinho,  no  mérito,  dar  provimento  parcial  ao  apelo  das
autoras, para condenar o Município de João Pessoa ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 60.000,00, dividido em partes iguais entre as autoras,
condenando-o ainda ao pagamento de pensão no valor de  ½  salário mínimo para
cada uma das filhas do de cujus, Michelle e Michelline Santos Araújo, desde o evento
morte até a data em que completarem ou hajam completado a maioridade, e negar
provimento ao apelo do Município de João Pessoa, por maioria, contra o voto Relator,
que dava provimento ao apelo interposto pelo Município de João Pessoa e julgava
prejudicado o apelo interposto pelas autoras.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.  Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira (Relator), o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, o Exmo.
Des. João Alves da Silva, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para



compor quorum, e  o  Exmo. Des.  Leandro dos Santos,  Desembargador convocado
para compor o quorum. 

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 19 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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