
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007003-96.2011.815.0011.
ORIGEM: 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AUTORA: Tatiana Farias de Andrade. 
ADVOGADO: Amaro Gonzaga Pinto Filho (OAB-PB 5.616).
IMPETRADO: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Deraldino Alves de Araújo Filho.

EMENTA:  REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO SOFRIDA
DURANTE  O  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADO  DO  CORPO  DE
BOMBEIROS  MILITAR.  INCAPACIDADE  PARA  O  EXERCÍCIO  DAS
ATIVIDADES PRÓPRIAS DO CARGO POSSIVELMENTE DECORRENTE DA
CONDUTA  DOS  AGENTES  PÚBLICOS.  MILITAR  SUBMETIDA  A
EXERCÍCIOS  EXCESSIVOS  DURANTE  PERÍODO  EM  QUE  ESTAVA
AMPARADA  POR  ATESTADO  MÉDICO.  INOBSERVÂNCIA  DA
RECOMENDAÇÃO  MÉDICA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.  DANOS  MATERIAIS
DEVIDOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  INDEFERIMENTO  DA
REFORMA DA MILITAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR.  EXTINÇÃO DO PROCESSO NESSA PARCELA DO
PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

1. Comprovado que a parte sofreu sérias lesões durante participação no Curso de
Formação  para  carreira  militar,  em  decorrência  de  inobservância,  pelos
responsáveis  do  referido  treinamento,  da  recomendação  médica  quanto  à
necessidade  de  repouso  após  lesão  anterior,  resta  configurado  dano  moral
indenizável.

2.  O  quantum indenizatório,  deve  possuir  dupla  função,  qual  seja,  reparatória  e
pedagógica, devendo o julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo
patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos
atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a parte,
sinta-se razoável e proporcionalmente reparada.

3.  Não comprovado o indeferimento do pedido de Reforma de militar  na esfera
administrativa, inexistente o interesse de agir e, consequentemente, a extinção do
processo nessa parcela do pedido é medida que se impõe.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  n.º  0007003-96.2011.815.0011,  em que  figuram como  partes  Tatiana
Farias de Andrade e o Estado da Paraíba. 

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda



Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  da  Remessa
Necessária e dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer de Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais  ajuizada  por  Tatiana  Farias  de  Andrade em  face  do Estado  da
Paraíba, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Promovido a
reformar  a  Autora  na  Graduação  de  Cabo  da  PM,  bem  como  determinou  o
fornecimento  à  parte  Autora  dos  medicamentos  prescritos  pelo  médico  em
quantidades  necessárias  para  o  controle  da  doença  e  o  tratamento  fisioterápico
necessário, e ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 a título de indenização por
danos morais  e  dos  danos  materiais  que  será apurada  na fase  de  liquidação de
sentença, submetendo-a ao duplo grau de Jurisdição.

Não houve a interposição de recursos, f. 410.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  423/425,  opinando  pelo
prosseguimento Recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Remessa
Necessária.

Objetiva a Autora sua reforma na Polícia Militar da Paraíba e indenização
por  danos  materiais  e  morais  decorrentes  de  conduta  supostamente  abusiva  dos
agentes públicos responsáveis pelo Curso de Formação de Soldados para o Corpo
de  Bombeiros  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  em razão  da  suposta  coação  para
realização  de  exercícios  físicos  excessivos  que  ocasionaram  danos  físicos,
culminando em uma discopatia degenerativa L5-S1 e surgimento de Hérnia Discal
póstero-mediana L5-S1.

Verifica-se dos autos que nos primeiros dias após o ingresso da Autora no
Curso de Formação ela passou a sentir fortes dores na coluna que irradiavam para a
perna  esquerda,  decorrentes  da  realização de diversas  atividades  físicas  que  lhe
exigiram intenso esforço, e que após atendimento médico no qual foi submetida a
exames  de  ortopedia  e  traumatologia,  foi  recomendado  o  seu  afastamento  das
atividades laborativas por um período de sete dias, consoante Atestado de f. 46. 

Embora o mencionado fato lhe tenha sido comunicado, à Coordenação do
Curso de Formação ignorou a informação e determinou que a Autora, apesar da
impossibilidade física, continuasse a cumprir sua rotina diária de aulas e exercícios,
sendo  submetida,  consoante  o  depoimento  testemunhal,  f.  363,  a  exercícios
excessivos, haja vista que teve que permanecer em pé por aproximadamente duas
horas em uma cisterna fechada, bem como pular em uma piscina rasa.



Tal fato agravou a lesão anterior, consoante se verifica do Atestado de f.
45, que mais uma vez recomendou o afastamento da Autora por um período de
quinze dias. 

O Laudo Médico Pericial realizado pelo Juízo, f. 318/332, concluiu pela
existência de nexo de causalidade entre as doenças diagnosticas na Autora e as
atividades inadequadas para o sexo feminino e por ela desenvolvidas no Curso de
Formação.

As  lesões  sofridas  pela  Autora,  tal  como foi  concluído no mencionado
Laudo,  provocaram  “a  redução  parcial,  permanente  e  multiprofissional  de  sua
capacidade  laborativa  para  as  funções  que  exijam sobrecarga  em nível  do  eixo
vertebral”.

Às f. 364, a testemunha Sheila Carla Silva Agra de Fárias, fisioterapeuta
que acompanha a Autora, alegou que “quando conheceu a promovente a mesma era
cadeirante,  não  tinha  forças  nas  pernas,  os  músculos  atrofiados,  e,  segundo  os
exames da promovente, a mesma tinha uma protusão discal que levou a uma lesão
medular, por isso a paraplegia; Que pelo conhecimento da depoente, face a lesão
que a promovente teve, é pouco provável que volte ao normal”. 

Incontroverso  nos  autos  que  a  Autora  sofreu  sérias  lesões  durante  sua
participação  no  Curso  de  Formação  para  o  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  da
Paraíba, decorrentes da atuação dos instrutores responsáveis pelo treinamento, haja
vista a inobservância da recomendação médica quanto à necessidade de repouso
após a primeira lesão.

Os fatos que resultaram nas lesões na coluna da Autora causou-lhe inegáveis
danos a saúde e trauma emocional, haja vista que culminaram na redução de sua
capacidade  locomotiva  e  incapacidade  de  realizar  esforços  físicos,  situação  que,
como bem pontuado pelo Juízo,  em uma mulher  jovem como ela,  enseja  grande
sofrimento, restando configurado o dano moral a ser indenizado.

O  quantum indenizatório,  tem  dupla  função,  qual  seja,  reparatória  e
pedagógica, devendo o julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo
patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos
atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a parte,
sinta-se razoável e proporcionalmente reparada.

Sopesadas  as  peculiaridades  do  caso,  o  sofrimento  experimentado  pela
Autora que sofreu redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa, o valor
indenizatório de R$ 50.000,00 fixado pelo Juízo demonstra-se razoável à reparação
do dano experimentado, mormente quando considerada a gravidade das lesões que
culminaram com sua paraplegia, decorrente da perda das forças da perna e atrofia
dos  músculos,  consoante  relatado  pela  fisioteraupeuta  responsável  pelo  seu
tratamento.

Quanto aos danos materiais, como bem pontuado pelo Juízo, a Autora deve



ser  ressarcida  das  despesas  médicas  e  fisioterápicas  e  com  medicamentos
comprovadamente realizadas.

No que se refere a reforma da Autora, em que pese constar no Parecer da
Junta Médica Especial da PMPB que as patologias que a acometeram lhe causaram
incapacidade laborativa para o serviço de bombeiro militar, enquadrando-a no item
I, do art. 96, que prevê as hipóteses de incapacidade definitiva, elencadas pela Lei n
3.909/77, Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba, inexiste nos autos
comprovação  de  seu  indeferimento  na  esfera  administrativa,  pelo  que  ausente  o
interesse de agir.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, dou-lhe provimento parcial
para,  extinguir  o  processo  sem  resolução  do  mérito  na  parcela  do  pedido
referente à Reforma ex ofício da Autora, mantendo a Sentença nos seus demais
termos.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


