
Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Sousa

PROCEDIMENTO COMUM 0001278-50.2010.815.0371
[Ação de Indenização por Dano Moral]
PROMOVENTE: EDUARDO LOPES DOS SANTOS E OUTROS
PROMOVIDO: MUNICÍPIO DE SOUSA

SENTENÇA

    Vistos, etc.

Trata-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais,  ajuizada  por
EDUARDO LOPES DOS SANTOS E OUTROS, em face do MUNICÍPIO DE SOUSA, em
virtude de evento danoso no qual faleceu a Sra. Francisca Batista dos Santos, na data de
15 de fevereiro de 2010, alegadamente genitora dos promoventes, durante os festejos
carnavalescos promovidos pelo Município réu.

Citado à fl.  28,  o  Município  apresentou resposta – fls.  29-48,  no  qual
sustentou,  preliminarmente,  a  sua ilegitimidade passiva  e,  no  mérito,  a  ausência  dos
pressupostos da responsabilidade civil.

Impugnação à contestação – fls. 99-110.

Audiência de instrução e julgamento – fls. 128/130, na qual foi realizada a
oitiva de testemunhas.

Alegações finais apresentadas pela parte promovente – fls. 133-143.

O  Município  promovido  absteve-se  de  apresentar  alegações  finais,
consoante certidão à fl. 145.

Sentença julgando parcialmente procedente o petitório inaugural, inserta
às fls. 146/148.

Apelação às fls. 153/159v.

Decisão monocrática anulando a sentença às fls. 193/199.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

A questão preliminar levantada, relativamente à ilegitimidade passiva, a



meu ver extrapola a mera discussão acerca do “vínculo de pertinência subjetiva” entre as
relações de direito material e processual, tendo em vista que objetiva, ao fim e ao cabo,
excluir a responsabilidade civil  do Município em virtude de verdadeira transferência de
responsabilidade  civil  pelo  evento  danoso  suscitado  para  a  parte  de  contrato
administrativo firmado pela edilidade.

Portanto,  friso,  não  se  trata  de  exame “in  status  assertionis”,  mas  de
verdadeiro exame acerca de um dos pressupostos de responsabilidade civil do Estado – a
oficialidade da conduta estatal  –  o que se me afigura como matéria  de mérito,  a ser
examinada sob esta conotação processual.

Assim,  rejeito  a  preliminar  suscitada,  por  inadequação  ao  art.  337,
NCPC, para examiná-la, no capítulo próprio do mérito da lide.

Ultrapassada  essa  questão,  saliento  que  a  responsabilidade
extracontratual de um Estado Democrático de Direito, funda-se, no tocante aos danos
provocados  por  atos  ilícitos,  no  princípio  da  legalidade  imposto  como  condição  de
validade comportamentos administrativos (art. 37, caput, da CF/88) e, quanto aos danos
provocados por atos lícitos, quando eles, excepcionalmente, advirem resultados lesivos,
no princípio da isonomia entre os administrados, de modo que quando por ato estatal um
grupo  determinado  de  indivíduos  sofrerem  uma  alteração  danosa  em  sua  situação
jurídica, deverá exsurgir, outrossim, o dever de indenizar.

Ordinariamente, o direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo,
a partir da qual são considerados os seguintes elementos que compõem a estrutura da
responsabilidade  civil  objetiva  do  Estado:  a)  a  alteridade  do  dano;  b)  a  causalidade
material entre o evento danoso 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, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional; e d) a
ausência  de  causa  excludente  da  responsabilidade  estatal.  Nesse  sentido  o  voto  do
Ministro Celso de Melo do STF, em julgamento de recurso extraordinário nº 109.615/RJ:

A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos
constitucionais  brasileiros  desde  a  Carta  Política  de  1946,  confere
fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público
pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou
por  omissão.  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 dos agentes estatais ou de
demonstração de falta do serviço público. 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 condição funcional,
incidido  em  conduta  comissiva  ou  omissiva,  independentemente  da
licitude,  ou  não,  do  comportamento  funcional  (RTJ  140/636)  e  (d)  a
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 



Fixadas essas balizas, passo ao exame da presença dos pressupostos, para efeito
de caracterização do dever estatal de indenizar. Vejamos.

O evento danoso, a morte, está devidamente comprovado pela certidão à fl. 23,
ocorrido em 15 de fevereiro de 2010, constando que se deu em decorrência de fibrilação
ventricular  por  choque elétrico  de alta  voltagem e,  pelo  que aferido  na  audiência  de
instrução e julgamento, a descarga elétrica foi sofrida quando a vítima buscou realizar
suas necessidades fisiológicas embaixo do palco montado na estrutura física integrante
dos festejos carnavalescos do ano de 2010.

Não tenho dúvidas de que os festejos foram promovidos pelo Município de Sousa,
ora promovido, consoante se observa dos próprios documentos insertos às fls. 51/56, no
período entre 14 e 16 de fevereiro de 2010, de onde se extrai o nexo de causalidade
material.

Deve-se, porém, analisar – uma vez que se trata de defesa direta de mérito, trazida
pela promovida – se o nexo de causalidade pode ser atribuído ao Município promovido, já
que  o  evento,  embora  promovido  pelo  Poder  Público,  foi  executado  pela  Sousa
Produções e Eventos LTDA, conforme contrato nº 020/2010 – fls. 72/74.

E, neste passo, entendo que a responsabilidade civil é do Poder Público.

Com efeito, a realização de atividade administrativa dá-se diretamente, pelo Poder
Público, ou indiretamente, através de pessoas físicas ou jurídicas ligadas àquele através
de  instrumentos  de  direito  público,  tais  como  contratos  administrativos,  convênios,
contratos de repasse ou instrumentos congêneres, tal como se pode concluir da exegese
do art. 2º da Lei nº 8.666/93, in verbis:

Art. 2º - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões,  permissões  e  locações  da  Administração  Pública,  quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Por  esta  razão,  se  a  atividade  realizada  é  administrativa,  executada  direta  ou
indiretamente, o centro da imputação é administrativo, aplicando-se o art.  37, § 6º da
CF/88,  variando,  no  entanto,  o  fundamento  da  responsabilidade,  conforme  o  tipo  de
veiculação jurídica.

Explico.

Quanto ao serviço é fornecido diretamente pelo Estado, com a utilização de sua
estrutura, material e pessoal próprios, não tenho dúvidas de que a responsabilidade será
objetiva,  mas  quando  fornecido  indiretamente,  através  de  instrumento  contratual,  a
responsabilidade direta será de contratado, objetivamente (art. 37, § 6º, CF/88), mas sem
excluir  a  responsabilidade  civil  do  Estado,  em  virtude  da  culpa  administrativa,
notadamente quando restar evidenciada a falha na fiscalização contratual, por força da
adequada interpretação do art. 70 da Lei de Licitações:

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 



Em igual sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO  ORDINÁRIO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.
RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. A  conduta  do  Estado do  Rio
Grande  do  Sul,  revelou-se  omissa  e  negligente  por  deixar  de
acompanhar e fiscalizar minimamente a execução do contrato no que
diz  respeito  às  obrigações  contratuais  assumidas em  relação  aos
empregados contratados por meio da primeira reclamada, motivo pelo qual
deve responder pelos danos causados à reclamante. Assim, inarredável a
aplicação da Súmula n. 331, V, do TST. Provimento negado (TRT-4 – RO:
00204648420165040701,  Data  de  Julgamento:  30/10/2017,  8ª  Turma)
(grifos nossos)

Por  esta  mesma razão,  a  cláusula  contratual  que exclui  a  responsabilidade do
Estado por danos a terceiros na execução do Contrato nº 020/2010 – cláusula nona – que
tinha como objeto o conjunto de utilidades necessárias aos festejos carnavalescos de
2010,  apenas tem efeito,  dada a relatividade própria  dos efeitos contratuais,  entre as
partes  contratantes,  sem  que  se  possa  excluir,  de  plano,  a  responsabilidade  civil
extracontratual do Poder Público, face à culpa in eligendo.

Assim, fixadas essas premissas, reitero que identifico a oficialidade da conduta.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas e declarantes ouvidas
indicaram  que  nas  proximidades  do  palco  montado  para  os  shows  do  evento
carnavalesco havia uma quantidade significativa de fios elétricos desencapados e a vítima
sofreu os efeitos de uma descarga elétrica exatamente naquela situação.

Resta  evidenciado,  então,  que  a  fiscalização  contratual,  que  deveria  ter  sido
exercida  nos  exatos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/931 não  foi  realizada
adequadamente, tendo em vista que, caso contrário, o gestor ou fiscal do contrato teria
percebido, anotado e determinado a correção de negligência contratual consistente na
soltura de fios elétricos desencapados, o que, não o fazendo, manteve a situação de
irregularidade fática que, posteriormente, provocou o sinistro ceifante da vida da vítima.

No tocante  à hipótese de exclusão de responsabilidade levantada,  qual  seja  a
culpa exclusiva da vítima, entendo que não assiste razão integral ao Município, embora
vislumbro a ocorrência de culpa concorrente.

É que, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor – art. 372, II, do NCPC,
tem o seu ônus probatório conferido ao demandado,  o qual  deveria ter  demonstrado,

1 Art.  67.  A execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
[...]



empiricamente, que o dano foi provocado por único efeito de ato da vítima, o que não fez.

Todavia, as provas orais colhidas em Juízo, além de indicar que era evidente a
existência de fios desencapados (o que, sopeso, utilizei para identificar o pressuposto da
oficialidade da conduta e do nexo de causalidade), também afirmaram que a vítima se
dirigiu até área próxima aos mesmos para fazer as suas necessidades fisiológicas.

Desta forma, parece-me intuitivo que a vítima se colocou em posição jurídica de
incremento do risco proibido, concorrendo para que o resultado lesivo ocorresse tal como
de fato ocorreu, a partir  da reunião de três situações fatídicas:  a manutenção de fios
desencapados,  a  omissão  fiscalizatória  do  Município  e  autocolocação  da  vítima  em
situação de risco iminente, dada a proximidade com os fios desencapados.

E, a culpa concorrente não é causa de exclusão da responsabilidade civil,  mas
unicamente, de redução do  quantum indenizatório, o que será levado em consideração
adiante.

Assim,  à  luz  do  acima exposto,  verifico  a  presença  concomitante  de  todos  os
pressupostos da responsabilização estatal objetiva.

Por  fim,  no  que concerne à titularidade do direito  indenizatório,  observo que o
promoventes Eduardo Lopes do Santos, Rosinaldo Lopes dos Santos e Evaldo Lopes dos
Santos  eram filhos  de  Francisca  Batista  dos  Santos  –  fls.  16/18,  mas  em relação  à
Estéphany Vitória dos Santos não há nenhuma comprovação, nos autos, de vinculação
socioafetiva, uma vez que a promovente não é filha da falecida.

Posto isso, depreendo que somente os promoventes Eduardo Lopes dos Santos,
Rosinaldo Lopes dos Santos e Evaldo Lopes dos Santos tem direito subjetivo à reparação
dos danos.

Em relação ao companheiro da falecida, Francisco Lopes dos Santos, entendo que
também faz  jus  ao direito subjetivo de ser indenizado em reparação pela perda de sua
companheira:

Apelação.  Reexame  Necessário.  Acidente  de  trânsito.  Danos  morais  e
materiais.  Responsabilidade  objetiva.  Município.  Indenização  devida.
Direito  de  acrescer  da  viúva.  Honorários.  Majoração.  É  objetiva  a
responsabilidade do Município em indenizar a esposa e filhos do de
cujos  em  razão  de  acidente  de  trânsito  que  lhe  ceifou  a  vida.  A
indenização por  danos morais  tem como finalidade compensar  a vítima
pelos sofrimentos e transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, penalizar o
causador do dano, a fim de evitar a repetição de conduta. Na sua fixação,
impõe-se,  ainda,  levar  em  conta  o  grau  da  culpa  e  a  capacidade
econômica do ofensor, observando-se o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Em se tratando da morte do ente familiar responsável pelas
finanças  da  família,  é  devido  o  pagamento  de  pensão  mensal  à  sua
companheira e aos filhos. A indenização pela morte de arrimo de família



deve  ser  fixada  na  forma  de  pensão  mensal  de  2/3  do  último  salário
percebido pelo de cujus na ocasião de sua morte, e metade do valor deve
ser rateado entre os filhos, até que estes completem 25 anos, e a outra
metade  em  benefício  da  companheira  até  a  data  em  que  o  falecido
completaria 70 anos de idade. O direito de acrescer da viúva garante a ela
que passe a receber a quota parte da pensão dos filhos assim que estes
completarem 25 anos de idade.  Os honorários  advocatícios  devem ser
majorados  quando  o  valor  arbitrado  se  mostra  aquém  do  devido,
considerando a importância e a natureza da causa, sua complexidade e o
zelo  do  causídico.  (Apelação,  Processo  nº  0001129-40.2013.822.0020,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator
(a)  do  Acórdão:  Des.  Renato  Martins  Mimessi,  Data  de  julgamento:
21/06/2017)  (TJ-RO  -  APL:  00011294020138220020  RO  0001129-
40.2013.822.0020,  Relator:  Desembargador  Renato  Mimessi,  Data  de
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 28/06/2017.) (grifos
nossos).

Passo, então, ao exame da aferição e quantificação dos prejuízos apontados.

No  tocante  aos  danos  morais,  como  tenho  destacado,  nada  mais  são  que
consequência da violação ao postulado da dignidade da pessoa humana, que em sua
dimensão objetiva, espalha-se por todo o ordenamento jurídico dando lugar, no âmbito do
direito  privado,  aos  direitos  de  personalidade  parcialmente  regidos  pelos  arts.  11  e
seguintes do Código Civil. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.250.622 - RS (2009/0222964-0)
RELATOR:  MINISTRO  RAUL  ARAÚJO  AGRAVANTE  :  MARLISE
TRENTINI  ADVOGADO:  RAQUEL  SILVINO  GONÇALVES
RODRIGUES  E  OUTRO  (S)  AGRAVADO:  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL - CEF ADVOGADO: CLÓVIS KONFLANZ E OUTRO (S)
DECISÃO Trata-se  de agravo  de instrumento  contra  decisão que
inadmitiu  recurso  especial,  este  interposto  em  face  de  acórdão
proferido  pelo  Eg.  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região assim
ementado:"CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA
CASADA - AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A circunstância de terem sido
adquiridos produtos fornecidos pela ré, como título de capitalização,
não permite  concluir,  sem comprovação adicional,  que tenha sido
compelida compulsoriamente a aderir a eles. 2.  A indenização por
danos morais pressupõe a ocorrência de uma efetiva lesão a
bens incorpóreos da vítima, não sendo passíveis de indenização
os incômodos ou meros dissabores tão comuns no cotidiano. […]
Publique-se.  Brasília,  10  de  março  de  2011.  MINISTRO  RAUL
ARAÚJO  Relator  (STJ  -  Ag:  1250622,  Relator:  Ministro  RAUL
ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 16/03/2011)



Portanto, considero que a caracterização do dano moral, muito embora reconheça i
seu caráter “in re ipsa”, demanda a comprovação de uma fato que tenha aptidão de violar
os direitos à vida, a integridade física, a honra, a imagem ou o nome do sujeito ou outros
valores fundamentais protegidos pela CF/88, não merecendo esta qualificação os fatos da
vida que, a despeito de despertar sentimentos negativos no agente, não proporcionem
transgressão àqueles direitos de personalidade.

E,  neste  ponto,  verifico  que  o  comportamento  estatal  ilícito,  sem  sombra  de
dúvidas, afetou o direito à integridade psicológica dos filhos da falecida, bem como do seu
companheiro, privados da convivência com a falecida, de forma permanente.

No  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,  é  absolutamente  pacífico  que sua
fixação deve ser suficiente para reparar o dano sofrido, bem como evitar a reiteração da
prática, sempre observando a impossibilidade de caracterizar enriquecimento sem causa
da parte beneficiada e deve levar em consideração a condição econômica das partes, as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso e outros aspectos do caso concreto,
como, na do caso em disceptação, a culpa concorrente da vítima.

Destarte,  reputando  proporcional  a  fixação  da  indenização  no  patamar  de  R$
100.000 (cem mil  reais),  reduzo-a,  face à concorrência  de vítima,  para  R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil  reais),  a serem pagos aos promoventes, Eduardo Lopes do
Santos, Rosinaldo Lopes dos Santos, Evaldo Lopes dos Santos e Francisco Lopes
dos Santos,  individualmente,  perfazendo um valor  de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais).

Noutro  giro,  o  dano  material  ou  patrimonial  atinge  diretamente  o  conjunto  das
relações jurídicas apreciáveis economicamente, presentes ou futuras, que provocam a
sua diminuição ou a redução da expectativa de aumento.

Com efeito,  na primeira hipótese,  têm-se o dano emergente,  também chamado
positivo, que importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em que razão
do ato danoso, de tal maneira que o art. 402 do Código Civil o conceitua como sendo
aquilo que a vítima efetivamente perdeu.

Na segunda,  têm-se os lucros cessantes,  entendidos como danos mediatos ou
futuros, que reduzem ganhos, impedem lucros, etc. É, na verdade, a consequência de um
fato já ocorrido.

O art. 402 do Código Civil estabeleceu que os danos mediatos indenizáveis são
aqueles que o agente “razoavelmente deixou de lucrar”,  adotando para este efeito,  a
razoabilidade, cabendo transcrever doutrinário2 sobre o tema:

Razoável  é  tudo  aquilo  que  seja,  ao  mesmo  tempo,  adequado,
necessário  e  proporcional:  é  aquilo  que  o  bom-senso  diz  que  o
credor lucraria, apurado segundo o juízo de probabilidade, de acordo
com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente

2 Programa de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 79.



hipotético, imaginário,  porque tem que ter por base uma situação
fática concreta.

Diante destas considerações, depreendo que a prova constante dos autos aponta

que o menor promovente, Eduardo Lopes dos Santos, contava com 14 (quatorze) anos na

data do óbito de sua genitora e, nestes casos, é fator permanente de avaliação judicial a

circunstância de que existe vínculo de dependência econômica presumida, de tal modo

que o valor a ser indenizado deve abranger o período de tempo até o menor promovente

completar 25 (vinte e cinco) anos, independentemente de prova de efetivo exercício de

atividade laboral por parte da genitora falecida, eis que a necessidade alimentar se presu-

me e deve ser interpretada senão sempre em favor do menor.

Em relação aos demais filhos, Rosinaldo Lopes dos Santos3 e Evanaldo Lopes dos

Santos4, em que pese serem maiores de 18 (dezoito) anos à época do evento danoso

ocorrido,  entendo que o direito a reparação em danos materiais, também, deve es-

tender-se a esses até terem completado 25 (vinte e cinco anos),  independente de

comprovação de atividade laboral, de forma retroativa, uma vez que à data da prolação

dessa sentença, contam com a idade de 26 (vinte e seis) anos e 28 (vinte e oito) anos

respectivamente.

Quanto ao cônjuge, não há nos autos provas de dependência econômico-financei-

ra que enseje o seu direito a reparação por danos materiais, tampouco foram colaciona-

dos recibos de eventuais despesas funerárias, dentre outros desembolsos, efetuados pelo

cônjuge supérstite. Assim, concluo, que não tem direito a indenização por dano materiais.

Pois bem.

As partes não requereram a indenização por danos materiais em forma de pensio-

namento, mas em valor indenizatório global, de tal forma que a fixação do valor não se

vincular, necessariamente, às variações do salário mínimo, mas, ao contrário, basear-se

nas condições econômicas vigentes por ocasião do fato.

Assim, se em 2010, o salário mínimo correspondia a R$ 510,00 (quinhentos e dez)

reais, entendendo que o caráter alimentar individual deve corresponder a 30%5 (trinta por

cento), isto é, R$ 153,00 (cento e cinquenta e três) reais, multiplicado pelos meses de

débito: a) Eduardo Lopes dos Santos pelos 132 (cento e trinta e dois) meses, o valor

de R$ 20.196 (vinte mil, cento e noventa e seis) reais; b) Rosinaldo Lopes dos San-

3 Contava com 21 (vinte e um) anos na data do dano, consoante fl. 17;
4 Contava com  19 (dezenove) anos na data do dano, consoante fl. 18
5 Costuma ser o limite observado pela jurisprudência para a fixação de alimentos em virtude de vínculo fa-

miliar.



tos pelos 48 (quarenta e oito) meses, o valor de R$ 7.344 (sete mil, trezentos e qua-

renta e quatro reais) reais; e c) Evanaldo Lopes dos Santos pelo 72 (setenta e dois)

meses, o valor de 11.016 (onze mil e dezesseis reais).

ANTE O EXPOSTO, com esteio no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o  Município

de Sousa a pagar a Eduardo Lopes dos Santos, Francisco Lopes dos Santos, Rosinaldo

Lopes dos Santos e Evanaldo Lopes dos Santos, o valor de R$ 75.000 (setenta e cinco

mil reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$ 20.196 (vinte e seis mil) a

Eduardo Lopes dos Santos, R$ 7.344 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro) reais

a Rosinaldo Lopes dos Santos e R$ 11.016 (onze mil e dezesseis) reais a Evanaldo

Lopes dos Santos, a título de indenização por danos materiais. Sobre tais quantias,

incidirão correção monetária, a contar da data em que são devidas, e juros moratórios,

desde  a  citação,  os  quais  devem ser  calculados,  nos  termos  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº

9.494/976

Considerando a procedência parcial, condeno o autor ao pagamento de 30% (trinta

por  cento)  das  custas  processuais  e  de  50%  (cinquenta  por  cento)  de  honorários

advocatícios, cujo percentual será fixado quando for realizada a liquidação deste julgado,

atentando-se ao disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do NCPC, quantias cujas exigibilidades

estão suspensas, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do NCPC. A Fazenda Pública, por sua

vez, é isenta de custas. Condeno o Município de Sousa ao pagamento de 50% (cinquenta

por cento) dos honorários advocatícios estabelecidos. 

6 Sobre a correção monetária e os juros de mora, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, no Julga-
mento do Tema 810 de Repercussão Geral - RE 870947, realizado no dia 20/09/2017, com publicação em
25/09/2017, fixou duas teses, quais sejam:

a) "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disci -
plina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pe-
los quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da iso -
nomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, perma-
necendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09;”

b) "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disci -
plina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de pro-
priedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Justamente por isso, sobre o crédito da autora devem incidir juros de mora com base no “índice ofi-
cial de juros aplicáveis à caderneta de poupança”, conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na re -
dação dada pela Lei 11.960/2009, a contar da citação. A correção monetária, por sua vez, deve ser calcula -
da com base no IPCA-E.



Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, ante o contido no art. 496, inciso

I, do CPC.

Assim, escoado o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/PB.

Do  mesmo  modo,  interposto  recurso  voluntário,  intime-se  para  contrarrazões  e,  em

seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJ/PB, independentemente de nova conclusão.

Sousa-PB, 21 de março de 2018.

José Normando Fernandes
Juiz de Direito em Substituição


