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REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE EM ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO AGENTE PÚBLICO  -
RESPONSABILIDADE  CIVIL DO ESTADO - OBJETIVA  -
DEVER  DE  INDENIZAR  - PARÂMETROS  -
PRECEDENTES  DO  STJ  -  AUSENTES  EXCLUDENTES
DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE  -  DANOS  MORAIS  -
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  CONVIVÊNCIA  FAMILIAR.
VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA  PROPORCIONALIDADE  -  DANOS  MATERIAIS  –
PRESUNÇÃO  DE  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  -
ACERTO  NA  ORIGEM  – CONSECTÁRIOS  LEGAIS  -
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F  DA  LEI  N.º  9.494/97  –
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

É objetiva a responsabilidade do Estado por danos causa-
dos a terceiros pelos atos de seus agentes, praticados nes-
sa qualidade.

Os  danos  morais  restam  configurados  quando  ocorrem
lesões que venham a impedir, parcial ou totalmente, o direi-
to fundamental à convivência familiar.

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  em  se
tratando  de  matéria  não  tributária,  os  juros  de  mora
correrão, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações
pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de
30.6.2009). No que pertine à correção monetária, a contar
de cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada em vigor
da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos “índices
de remuneração básica da caderneta de poupança” até o
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dia 25.03.15,  marco após o qual,  os créditos deverão ser
corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo  pagamento,  em
razão  da decisão  do  STF nas  ADI’s  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de fls.  65/68 que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
José Oliveira em face do  Estado da Paraíba,  julgou procedentes os pedidos,
condenando o promovido ao pagamento de:

a) verba indenizatória no montante de R$  50.000,00 (cinquenta
mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença;

b) pensão mensal no percentual de 1/3 do salário-mínimo vigente
a contar da data em que seria alcançado a maioridade até quando atingiria 25
anos de idade. Daí para frente, ao pagamento de pensão correspondente a 1/6
do salário-mínimo até os prováveis 65 anos da vítima, incidindo juros de mora
pelo índice da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária
pelo IPCA desde o ajuizamento da ação; 

c)  honorários  advocatícios  fixados  em R$ 4.000,00  (quatro  mil
reais) e custas processuais isentas.

Intimado, Estado da Paraíba manifestou-se informando que não
desejava recorrer da decisão, fl. 72.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls  79/82,
opinou pelo desprovimento da remessa necessária.

VOTO

Cuida-se  de  ação  indenizatória  por  danos  morais  e  materiais
ajuizada por José Oliveira, genitor de José Francisco dos Santos Oliveira, em
razão de acidente de trânsito  envolvendo viatura  policial  guiada por  agente
público e veículo de tração animal (carroça) conduzido pelo seu filho.

Narram os autos que,  no dia 12/04/2011,  aproximadamente às
18h10, o filho do autor conduzia uma carroça com tração animal na BR 230,
dentro do perímetro urbano da cidade de Patos/PB, quando foi abalroado por
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uma  viatura  da  polícia  civil  da  cidade  de  Patos/PB,  causando  a  morte
instantânea da vítima, fl. 02. 

De início, ressalte-se que, por força do disposto no art. 496, I, do
Código de Processo Civil, analiso os presentes autos sob a ótica da remessa
necessária.

In casu, é preciso examinar a responsabilidade do ente público.

O  evento  danoso  encontra-se  devidamente  comprovado  pelo
boletim de acidente de trânsito às fls. 15/18, assim como o nexo causal está
efetivamente delineado pela certidão de óbito às fls. 13, na qual consta data,
hora, local e causa da morte, todos compatíveis com os dados encontrados no
documento oficial da Polícia Rodoviária Federal. 

Mais especificadamente, tem-se como causa da morte o seguinte:
“fraturas  da  base  do  crânio  com  lesão  meningo  encefálica  e  hemorragia
consecutiva. Vítima de acidente de trânsito.”, fl. 13.  

De qualquer sorte, em se tratando de  ato praticado por agente
público nessa qualidade, já que o condutor da viatura policial era delegado de
polícia, é de rigor a incidência da responsabilidade objetiva com os contornos
da  teoria  do  risco  administrativo,  do  que  decorre  o  dever  de  indenizar
independentemente  da caracterização de culpa  dos agentes  estatais  ou  de
demonstração de falta do serviço, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar a
inocorrência  dos  pressupostos  previstos  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição
Federal, ou, ainda, a existência de caso fortuito,  culpa exclusiva da vítima ou
força maior.

A respeito, esclarece Alexandre Moraes:

"A Constituição Federal prevê 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.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público  e  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado
prestadoras  de  serviço  público  baseia-se  no  risco
administrativo, sendo objetiva. 

Assim,  conforme  destacado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  'essa  concepção  teórica,  que  informa  o
princípio  constitucional  da  responsabilidade  civil
objetiva  do  Poder  Público,  faz  emergir,  da  mera
ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o
dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial
sofrido, independentemente de caracterização de culpa
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dos agentes estatais ou de demonstração de falta do
serviço público'."1 

Mais adiante, continua o autor:

"(...) a responsabilidade do Estado pode ser afastada no
caso  de  força  maior,  caso  fortuito,  ou,  ainda,  se
comprovada a culpa exclusiva da vítima.
(...).
Entende-se  por  força  maior  a  ocorrência  da  natureza
imprevisível  e  inevitável,  absolutamente  independente
da  vontade  das  partes  (por  exemplo:  maremotos,
terremotos, etc.).
(...).
Caso fortuito, por sua vez, ocorrerá quando o dano for
causado,  exclusivamente,  por  conduta  culposa  ou
dolosa de terceiro, igualmente independente da vontade
das partes."2

Colocada  a  questão  nesses  termos,  cumpre  rechaçar  a
argumentação da Fazenda Pública de que não poderia ser responsabilizada
pelo acidente. Com efeito,  o fato de  que a vítima trafegava num veículo de
tração animal (carroça) não lhe transfere a  culpa exclusiva pelo evento, até
porque é tipo de veículo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (anexo I e
art. 52), sendo possível o seu tráfego, sem que se observe qualquer imposição
legal  de  adoção  de  equipamentos  sinalizadores  luminosos,  apesar  de  tal
conduta preventiva ser recomendável.  

Eis a posição da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.  RECURSO
ADESIVO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO
CUMPRIMENTO DO DEVER ESPECIAL DE DILIGÊNCIA.
NEXO  DE  CAUSALIDADE  COMPROVADO.  CULPA
EXCLUSIVA/CONCORRENTE  DO  AUTOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS  DEVIDOS.
QUANTUM  MANTIDO.  TABELA  FIPE.  LUCROS
CESSANTES.  NÃO  CABIMENTO.  AUSÊNCIA  PROVA
INSOFISMÁVEL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PARA
DÉBITOS  DA  FAZENDA.  ART.  1º-F  DA  LEI  9494/97.
INCONSTITUCIONALIDADE  POR  ARRASTAMENTO.  ADI
4357  E  4425.  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS  PELO  STF.
PERMANÊNCIA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELA  TAXA
REFERENCIAL  (TR)  ATÉ  A  DATA  DA  INSCRIÇÃO  DO
CRÉDITO  EM  PRECATÓRIO.  APLICAÇÃO  DO  IPCA-E

1 Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 233.
2 Ob. cit., p. 235.
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APÓS A INSCRIÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97.REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO  CÍVEL  CONHECIDAS  E  PARCIALMENTE
PROVIDAS.  RECURSO  ADESIVO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.  Responsabilidade  civil  do  Estado.  O  que  se  julgou
recentemente  no  Supremo  Tribunal  Federal  foi  que
independentemente  da conduta  comissiva  ou omissiva  da
pessoa  jurídica  de  direito  público  a  responsabilidade  civil
será objetiva.  No entanto,  estabeleceu-se a demonstração
do nexo causal  entre o dano e a ação/omissão do Poder
Público para sua configuração, o que fora evidenciado nos
autos.
2.  É  incontroverso  que  houve  o  sinistro  e  que  houve
abalroamento do carro da autora/apelada, estando envolvido
o veículo do réu/apelante. E mais, dos elementos trazidos
aos autos, em especial  a alta velocidade empregada pela
viatura policial sem a devida cautela necessária, é possível
verificar  a  responsabilidade  do  requerido  pelo  evento
danoso.
3. Anatureza da atividade estatal impõe a seus agentes um
dever  especial  de  diligência,  consistente  em  prever  as
conseqüências de sua conduta ativa e omissiva, adotando
todas as providências necessárias para evitar a consumação
de danos a terceiros. Se o agente estatal infringir esse dever
de  diligência,  atuando  de  modo  displicente,  descuidado,
inábil,  estará  configurada  a  conduta  ilícita  e  surgirá,  se
houver,  dano  a  terceiro,  a  responsabilidade  civil  (Marçal
Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, 10ª edição, Ed.
Revista dos Tribunais).
4.  Alegada  a  culpa exclusiva  e/ou concorrente  da autora,
impõe-se ao requerido demonstrar excludente ou atenuante
da responsabilidade civil  objetiva do estado. Contudo, não
se desincumbiu do seu ônus o interessado. (CPC, 333, II)
5.  Não pode haver condenação em lucros cessantes sem
prova insofismável dos valores que efetivamente deixaram
de  ser  percebidos,  eis  que  não  se  presumem,  segundo
entendimento  firmado na Jurisprudência.  O único  contrato
de locação acostado aos autos, bem como a declaração da
autora  não  são  hábeis  para  tanto,  eis  que  não  está
suficientemente demonstrada as perdas havidas.
6.Quando  do  julgamento,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,
das  ADIs  4.357/DF  e  4.425/DF,  restou  declarada  a
inconstitucionalidade  parcial  da  Emenda  Constitucional  nº
62/09,  ficando  afastada  a  possibilidade  de  correção
monetária, para débitos da Fazenda Pública, calculada pelo
índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança, visto que referido índice não acompanha a perda
do poder aquisitivo da moeda.
7.  Com  a  modulação  dos  efeitos  pelo  STF  nas  ADIs
4.357/DF  e  4.425/DF,  ficou  definido  que,  por  razões  de
segurança  jurídica,  nas  condenações  contra  a  Fazenda
Pública seria aplicado o índice de correção monetária pelo
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índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança(TR - taxa referencial), estabelecido no artigo 1º-F
da Lei 9.494/97, até 25/03/2015, até a data da inscrição do
crédito em precatório, aplicando-se após essa data o IPCA-
E.
8. No julgamento da ADI não houve modificação em relação
aos  juros  de  mora,  mas  apenas  na  forma  de  correção
monetária  dos  débitos.  Sendo  assim,  aplica-se  o  índice
oficial  de remuneração básica da caderneta de poupança,
conforme se depreende do artigo 1º-F, da Lei 9494/97.
9.  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível  conhecidas  e
parcialmente providas.
10. Recurso Adesivo conhecido e não provido.
(Acórdão  n.928239,  20120111304938APO,  Relator:
ROMULO  DE  ARAUJO  MENDES,  Revisor:  TEÓFILO
CAETANO,  1ª  TURMA  CÍVEL,  Data  de  Julgamento:
09/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 136-169)

À luz das lições doutrinárias e jurisprudências transcritas, além da
cristalina  fundamentação constitucional  e  legal  apresentada, é  induvidosa a
responsabilidade indenizatória do Estado, cumprindo, doravante, examinar, em
razão do reexame necessário,  o acerto da sentença na fixação das verbas
reparatórias.

É cediço que o quantum indenizatório deve ser arbitrado pelo juiz
de maneira a servir, por um lado, de lenitivo para a dor psíquica sofrida pelo
lesado, sem importar a ele enriquecimento sem causa ou estímulo ao abalo
suportado;  e,  por  outro,  deve desempenhar uma função pedagógica e uma
séria reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a recidiva.

Cabe indagar:  para um  pai,  cidadão sem instrução formal (não
alfabetizado), contando com mais de setenta anos de idade, viúvo e agricultor,
que  perde  o  filho  num  acidente  de  trânsito  fatal,  a  quantia  fixada  de  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) somados a 1/3 do salário-mínimo mensal até os
prováveis 65 anos de idade da vítima é excessiva?

Por outro lado, esse valor produzirá um grave desequilíbrio nas
finanças do Estado, inviabilizando a prestação de serviços públicos e a gestão
dos recursos da coletividade?

A resposta para ambas as perguntas é negativa.

Ao contrário, importância fixada (cinquenta mil reais, acrescido de
pensionamento mensal)  está,  inclusive,  de acordo com valores fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos (AgInt no AREsp 1095017/ SP;
AgInt no AREsp 1001043 / CE).              

No que pertine ao pensionamento, acertada, sem dúvida, a sua
fixação, haja vista que, em casos como o presente, em que a finalidade da
pensão é atender às necessidades básicas do beneficiário, o Supremo Tribunal
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Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido a vinculação ao salário-
mínimo, de molde a afastar eventual defasagem do valor devido mensalmente.

Assentado o direito ao pensionamento, no que toca a sua duração
até os prováveis 65 anos da vítima, filho do autor, é certo que sua fixação se
apresenta  de  acordo com o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
sendo certo que, também nessa parte, a sentença deve ser mantida, eis que o
prazo assinalado mostra-se alinhado com o que vem decidindo a jurisprudência
daquele Tribunal da Cidadania. 

Com base nessas considerações, a sentença  atacada deve ser
mantida, pelos seus próprios fundamentos, não havendo razões para modificá-
la.

Quanto  à  aplicação  dos  consectários  legais,  sendo  o  caso  de
condenação em obrigação de pagar verba não tributária imposta à Fazenda
Pública, devem os consectários respeitar o seguinte:

- Juros de mora, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35,
de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

-  Correção  monetária,  a  contar  de  cada  parcela  devida,  pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”3 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Frente  ao  exposto, dou  provimento  parcial  à remessa
necessária   tão somente para adequar os consectários legais na forma
acima delineada.

Mantenho incólume a  sentença  recorrida  nos  seus  demais
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

3Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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