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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  CAUSADO  POR
MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO ESTADO
E  CONDUZIDA  POR  POLICIAL  MILITAR.  NEXO
CAUSAL  DEMONSTRADO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  ART.37,  §6º,  DA  CF.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO E
DA REMESSA NECESSÁRIA.

 O  sistema  da  responsabilidade  objetiva
previsto na Constituição Federal em seu art.  37, §
6º,  preconiza  que  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. Trata-se,
portanto,  de  responsabilidade  fundada  no  risco
administrativo.

 No caso, o laudo de exame não deixa dúvidas
que o dano no automóvel do Autor foi causado por
colisão com moto de propriedade do Estado, dentro
do  Centro  de  Educação  da  Polícia  Militar,
circunstância  que  obriga  a  reparação  do  prejuízo
pelo causador do dano. Assim, manifesto o nexo de
causalidade entre a conduta do agente público e o
resultado  danoso,  exsurge  a  responsabilidade  do
Apelante  a  indenizar  os  danos  causados  ao
Apelado,  decorrentes  da  conduta  culposa  de  seu
agente. 



Apelação Cível nº 0028188-69.2013.815.2001

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime,  em  DESPROVER a Apelação e a REMESSA
NECESSÁRIA, conforme certidão de julgamento de fl.75.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta

pelo  Estado da Paraíba contra a Sentença que julgou  procedente o pedido

formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por

Francisco Xavier da Silva e condenou o ente público ao pagamento de R$

833,00 (oitocentos e trinta e três reais).

Na  Apelação,  sustenta  que  o  ordenamento  jurídico  não

albergou a teoria da responsabilidade integral do Estado e que não há nexo

causal  entre  o  dano  e  o  ato  do  agente,  uma  vez  que  ele  não  estava

desempenhando  as  atribuições  inerentes  ao  cargo  de  policial  militar  no

momento do acidente.

Requer, assim, a improcedência do pedido inicial e provimento

do Recurso.

Interpostas Contrarrazões às fls.60/63, o Apelado afirmou que o

policial militar causador do sinistro estava no desempenho de suas funções.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 70/71).

É o relatório.

VOTO

 
Questiona o Apelante a inexistência do nexo causal, uma vez

que o policial militar não estava desempenhando as atribuições inerentes ao

cargo.
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Apelação Cível nº 0028188-69.2013.815.2001

Ocorre que o acidente de trânsito ocorreu dentro do Centro de

Educação da Polícia Militar e o veículo guiado pelo causador do sinistro é de

propriedade do Estado da Paraíba, conforme laudo de fls.14/23.

O sistema da responsabilidade objetiva previsto na Constituição

Federal em seu art.  37, § 6º, preconiza que 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. Trata-se, portanto, de responsabilidade fundada no risco administrativo.

No caso, o laudo de exame não deixa dúvidas que o dano no

automóvel  do  Autor  foi  causado  por  colisão  com  moto  de  propriedade  do

Estado,  dentro do Centro de Educação da Polícia  Militar,  circunstância que

obriga a reparação do prejuízo pelo causador do dano.  Assim, manifesto o

nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado danoso,

exsurge a responsabilidade do Apelante a indenizar  os danos causados ao

Apelado, decorrentes da conduta culposa de seu agente.

Alega o Estado que, ainda que conduzindo veículo do Estado, o

servidor  não  estava  desempenhando  as  atribuições  inerentes  ao  cargo  de

policial  militar  no  momento  do  acidente  e,  por  isso,  não  pode  ser

responsabilizado.

Tal  argumento,  ainda  que fosse confirmado (o  que não  é  o

caso),  não tem o condão de afastar  a  responsabilidade do ente  público.  A

Administração, ao autorizar a posse de veículo oficial por agente seu, mesmo

que o uso seja para fins particulares, responde pelos danos que decorram de

acidente. A condição de agente público, neste caso, é razão decisiva para a

realização do dano, mesmo que, ao agir como agiu, o agente não esteja no

exercício de suas atribuições. Somente a Administração dispõe do poder para

autorizar ou não o uso da moto, assumindo, por conta disso, o risco de, ao

fazê-lo, responder por culpa in eligendo.
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Apelação Cível nº 0028188-69.2013.815.2001

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO A

APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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