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CIVIL –  Apelação  Cível  –  Ação
indenizatória  –  Responsabilidade  Civil  –
Morte  de  detento  em  estabelecimento
prisional –  Responsabilidade  objetiva  do
Estado –  Reconhecimento  –  Defesa  de
doença preexistente – Não demonstração –
Dano  moral  – Configuração –  “Quantum”
Indenizatório – Princípios da razoabilidade
e  da  proporcionalidade  –  Adoção  –
Sentença  bem  proferida  –  Manutenção  –
Desprovimento do apelo.

-  Constitui  dever  do Estado de zelar  pela
integridade física e moral do preso sob sua
custódia,  sendo  a hipótese  de
responsabilidade  objetiva,  prevista  na
Constituição da República, em seu art. 37,
§6°1.

-  Em  que  pese  ter  o  Estado  alegado
hipótese de doença preexistente na vítima,
é certo que detento já havia cumprido mais
de 07 (sete) anos de sua pena em regime
fechado,  sem,  no  entanto,  nunca  ter  sido

1 § 6º  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. 
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acometido por algo semelhante ao ocorrido,
um ataque  de  epilepsia  que  ensejou  sua
queda  e  batida  de  cabeça,  com
traumatismo craniano encefálico.

-  Não  demonstrada  a  ocorrência  de
circunstância natural sobre o evento morte
do detendo, cabe a condenação do Estado
ao  pagamento  de  indenização,  pois  este
deve proteger os detentos contra qualquer
agressão e proporcionar tratamento médico
adequado contra doenças.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta  pelo
Estado da Paraíba (fls.  73/79), insurgindo-se contra a sentença (fls.  67/69)
prolatada pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Santa Rita/PB, que
julgou  parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da “ação de
indenização  por  danos  morais  c/c  danos  materiais”,  ajuizada por Joelson
Alves da Costa e outros.

Na sentença proferida, a Magistrada “a quo”
entendeu que é dever do Estado da Paraíba indenizar a mãe do presidiário
que veio a falecer em decorrência de uma suposta queda no banheiro do
Presídio conhecido como PB1.  Registrou que o detento já havia cumprido
mais de 07 (sete) anos de sua pena em regime fechado, sem, no entanto,
nunca ter acontecido algo semelhante ao ocorrido em janeiro de 2013.

Fundamentou  existir  a  responsabilidade
civil objetiva por parte do Estado da Paraíba no caso em questão, haja vista
que sua responsabilidade alcança também os atos decorrentes da omissão do
Poder Público.

Com  isso,  a  Julgadora  sentenciante
condenou o  ente público  a pagar a genitora da vítima  uma quantia de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com o
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acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, a contar do  seu  arbitramento;
fixando,  ainda,  contra  a  parte  promovida,  honorários  advocatícios
sucumbenciais,  à  base  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  valor  total  da
condenação, nos termos do art. 85,§ 2°, do NCPC.

Irresignado,  o  réu/apelante,  Estado  da
Paraíba, devolveu a matéria exposta na inicial, alegando, em síntese, que não
há responsabilização de sua parte sobre os fatos, inexistindo, assim, o dever
de indenizar qualquer dano ocasionado.

Pontuou que “… não se comprovou desde
quando o preso estava acometido da doença e também não se sabe se teria
condições de se curar caso estivesse em liberdade!” (“sic”).

Afirma  que,  em  se  tratando  da  conduta
omissiva,  a  responsabilidade  do  Estado  é  subjetiva  perante  os  danos
causados ao particular, estando subordinada à prova dos danos e do nexo de
causalidade entre a omissão do Poder Público e o evento danoso.

Declara, ainda, que o dano moral depende
de prova inequívoca, a qual não se encontra evidenciada, pois este resulta da
verificação do efetivo abalo causado aos ofendidos. 

Por fim, requer o provimento do apelo, para
que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais.

Contrarrazões às fls. 81/82, pugnando pela
manutenção da sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça encartou o
parecer de fl. 89, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  vez  que
próprio, tempestivo e regularmente processado.

O  réu,  ora  apelante,  sustenta  sua  tese
afirmando que é necessário, no caso em tela, a comprovação do nexo causal
por parte do promovente entre a omissão do Poder Público e o dano causado
a vítima,  haja vista  que,  no que concerne à omissão do Poder Público,  o
Estado deve apenas se responsabilizar quando for verificado o mencionado
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nexo  de  causalidade,  invocando,  assim,  a  responsabilidade  subjetiva  na
questão. 

Argumenta,  em  síntese,  que  não  restou
comprovado que poderia ter evitado o resultado, já que a vítima se encontrava
acometida de doença  preexistente  e  não se pode afirma que,  mesmo em
liberdade, ela teria condições de melhora.

A douta Magistrada “a  quo”,  por  sua vez,
entendeu que não se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade
na questão, sob o argumento de que o artigo 43 do Código Civil  de 2002
harmônico com a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adota, como
regra, a responsabilidade objetiva do Estado. 

Registrou que o detento já havia cumprido
mais de 07 (sete) anos de sua pena em regime fechado, sem, no entanto,
nunca ter acontecido algo semelhante ao ocorrido em janeiro de 2013.

Enfatiza a Julgadora, “in verbis”:

“É  sabido  que  a  responsabilidade  do  Estado  alcança
também  os  atos  decorrentes  da  omissão  do  Poder
Público  na  preservação  dos  direitos  e  garantias
fundamentais, sem os quais o status de dignidade a todos
assegurado perde a sua razão de ser. Uma vez detido o
indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade
das autoridades estatais, que se obrigam à preservação
da integridade corporal daquele.”

Pois bem.

O cerne  da  questão  litigiosa  consiste  em
verificar a existência do dever jurídico do Estado em indenizar a promovente
pelos danos  causados em razão da morte de seu filho, provocada por uma
queda no banheiro dentro da penitenciária onde cumpria pena.

Sobre  a  matéria,  calha  colacionar  o
seguinte julgado da jurisprudência pátria, a saber:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL/RECURSO  ADESIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS.
MORTE  DE  DETENTO  EM  ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.  SUICÍDIO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  ESTADO.  INDENIZAÇÃO.  VALOR.
MANUTENÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO.  RECURSOS  CONHECIDOS  E  NÃO
PROVIDOS.
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1.  O  legislador  constituinte  consagrou  a  teoria  da
responsabilidade  objetiva,  também  denominada  de
teoria do risco administrativo, em que a obrigação de
indenizar  prescinde  da  comprovação  dos  elementos
subjetivos dolo ou culpa.
2.  É  aplicável  a  teoria  da  responsabilidade  objetiva,
bastando  o  detento  estar  sob  os  cuidados  da
Administração Pública, e esta ter falhado na vigilância
da integridade  física  e  psíquica  do  mesmo,  para  que
seja gerado o dever de indenizar.
3. Na fixação do valor da indenização a título de danos
morais,  o  magistrado  os  fixou  com  razoabilidade,
levando  em  consideração,  ainda,  a  finalidade  de
compensar  os  dissabores  vividos  e,  por  outro  lado,
desestimular o responsável a praticar atos semelhantes
no futuro.
4. Deve ser mantida a quantia fixada pelo juiz, a título de
honorários  de  sucumbência,  quando  se  apresenta
razoável  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0479.15.008513-8/001,
Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 1ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  06/02/2018,  publicação  da
súmula em 21/02/2018) (Sem grifo no original).

A responsabilidade  objetiva,  ora  adotada
pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro,  é  resguardada  pela Constituição  da
República, em seu art. 37, §6°, in verbis:

Art. 37. (...) 

(...) 

§  6º.  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. 

Assim, entende-se que a responsabilidade
do  Estado,  atualmente,  por  atos  e  omissões,  é  objetiva.  Inclusive,  há
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto. 

Cito,  a  título de  exemplo,  precedente  da
Suprema Corte:

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
ESTADO: § 6O DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.  AGENTE  PÚBLICO.  ILEGITIMIDADE
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PASSIVA AD CAUSAM.  O  Supremo Tribunal  Federal,
por ocasião do julgamento da RE n. 327.904, Relator o
Ministro Carlos Britto, DJ de 8.9.06, fixou entendimento
no  sentido  de  que  “somente  as  pessoas  jurídicas  de
direito  público,  ou  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado que  prestem serviços  públicos,  é  que  poderão
responder,  objetivamente,  pela  reparação  de  danos  a
terceiros.  Isto  por  ato  ou  omissão  dos  respectivos
agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos,
e  não  como  pessoas  comuns”.  Precedentes.  Agravo
regimental a que se nega provimento.

No  caso  presente,  o  fato  que  levou  a
condenação do ente público é incontroverso: a morte de Joelson Alves da
Costa, detento em estabelecimento prisional do Estado. 

O inconformismo do recorrente está no fato
de que a morte do presidiário sem sua culpa excluiria a responsabilidade do
custodiante.

A  razão de decidir da sentença objurgada
estaria  na  falha  do  serviço,  qual  seja,  o  dever  de  vigilância  que  tem em
relação aos custodiados, para preservação de sua integridade física. 

Desse  modo,  a  morte  do  detento  não
poderia ser causa de exclusão de responsabilidade do Estado em razão de
culpa exclusiva de vítima, porquanto omisso quanto ao dever de vigilância e
de garantir a incolumidade física das pessoas que estão sob o seu poder.

De  fato,  o Estado  é  responsável  pela
integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional,
incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas
eficazes. 

Não  demonstrada  a  ocorrência  de
circunstância natural sobre o evento morte do detendo, cabe a condenação do
Estado ao pagamento de indenização por dano moral, pois este deve proteger
os  detentos  contra  qualquer  agressão  e  proporcionar  tratamento  médico
adequado contra doenças.

A  falha  na  prevenção  e  vigilância,  que
redunda no acontecimento que levou à morte Joelson Alves da Costa, enseja
a  reparação  dos  danos  morais  à  mãe  deste,  decorrentes  da  privação
prematura do convívio do filho para o resto de suas vidas. 
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Em  relação  ao dano  moral,  este deve
atender uma dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima
e punir o ofensor para que não reincida. 

No  caso  em  questão,  a indenização  não
pode  ser  ínfima,  de  modo  a  servir  de  humilhação  a  mãe  da  vítima,  nem
exorbitante,  para  não  representar  enriquecimento  sem  causa  do  Poder
Público. 

Não existe um critério legal  e objetivo para
a fixação do dano moral, devido à impossibilidade de se estimar o sofrimento
e a dor decorrentes da morte de um filho. Deste modo, o julgador deve se ater
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Diante  disso,  dúvidas  não  há  de  que  a
morte do filho da autora lhe proporcionou profundo sofrimento,  dispensando
assim qualquer demonstração.

O “quantum” indenizatório,  como se sabe,
deve ser analisado considerando o caráter dúplice que lhe é conferido pela
doutrina e jurisprudência, ou seja, deve ser suficiente para compensar o dano
sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, punir o agente; porém, não deve ser
fonte de enriquecimento, pois os danos morais não resultam de diminuição
patrimonial, mas de dor, de desconforto. 

Assim,  atento  às  circunstâncias  do  caso
concreto, considera-se razoável a quantia, a título de indenização, fixada em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este arbitrado na sentença, de modo que
deve ser mantido o “quantum” estabelecido.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  INTERPOSTO,  mantendo  inalterados  todos  os  termos  da
sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa,24 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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