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Número do processo: 0048539-76.2010.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 RÉU: DISTRITO FEDERAL
 

 
 
 
 
I – RELATÓRIO:
 
Trata-se de AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS reunidas para julgamento simultâneo em
razão da conexão entre as demandas.
 
Processo n.º 0048539-76.2010.8.07.0001:
 
CARLOS DE OLIVEIRA SILVA propôs ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, em
face do DISTRITO FEDERAL, postulando a condenação do requerido ao pagamento de danos
material e moral.
 
Na peça inicial, afirma o autor que é genitor de Eduardo de Oliveira dos Santos, que foi
assassinado em 27/06/2007, em via pública, Estrada Boqueirão, Paranoá/DF.
 
Afirma que, após quase três anos de investigação, a CORVIDA e a Divisão de Homicídios
elucidaram o crime, ao indiciarem cinco policiais militares como os supostos autores do delito, os
quais atuaram no exercício de suas funções, o que é suficiente para atrair a responsabilidade
objetiva do querido.
 
Requer, desse modo, a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor de
5 salários mínimos, durante o tempo de vida estimado do de cujus, 65 anos, bem como de
indenização por danos morais, no importe de R$ 350.000,00.
 
A inicial veio acompanhada de documentos.
 
Foram deferidos ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (Id. 18855619).
 
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 18855735), suscitando inépcia da
petição inicial por ausência de causa de pedir em relação aos danos morais e suspensão do
processo até o julgamento definitivo do processo que tramita na instância penal. No mérito,
ressalta que não estão presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade
civil, notadamente em razão da ausência de prova de que os policiais agiram no exercício de
suas funções. Afirma que inexiste comprovação do dano material, porquanto, embora esteja
evidenciada a morte, não há prova da ação estatal. Impugna os valores pretendidos a título de
danos morais, argumentando que, na remota hipótese de condenação, o valor deve ser arbitrado
em patamar de até R$ 25.000,00.
 
Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o réu requereu a produção da
prova testemunhal (Id. 18856046). O autor, por sua vez, não se manifestou.
 
Determinou-se a requisição de cópia integral do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os
fatos (Id. 18856076).
 

SENTENÇA
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Juntou-se cópia do inteiro teor do processo (Id. 18856496).
 
Foi proferida decisão determinando a suspensão do curso do processo, até o julgamento do
mérito da ação penal que tramita perante a Vara do Tribunal do Júri do Paranoá (Id. 18857223).
 
O processo retomou o seu curso, oportunidade em que as partes foram intimadas para
manifestar-se (Id. 18857720).
 
Deferiu-se a produção da prova oral (Id. 18857828).
 
Realizou-se audiência de instrução e julgamento, com a oitiva dos informantes Sílvio Bueno dos
Reis, Ricardo Henrique de Almeida e Gilberto Duarte Filho (Id. 18857968).
 
As partes apresentaram alegações finais (Id. 18858120).
 
O processo foi convertido do meio físico para o PJe, tendo as partes sido intimadas para arguir
eventual desconformidade da digitalização (Id. 19055080).
 
Juntou-se a íntegra da ação penal em curso na Vara do Tribunal do Júri do Paranoá (Id.
22894178).
 
Em seguida, o processo foi concluído para julgamento.
 
Processo n.º 0701762-91.2017.8.07.0018: 
 
CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, menor impúbere, representado por sua genitora e
autora, e LUCIENE PEREIRA DA SILVA ajuizaram ação de conhecimento, pelo procedimento
ordinário, em face do DISTRITO FEDERAL, pugnando a condenação do réu ao pagamento de
danos material e moral.
 
Alegam os autores que são, respectivamente, filho e companheira do falecido Eduardo de Oliveira
dos Santos, o qual foi brutalmente assassinado por policiais militares, em 2706/2007, após uma
ação policial.
 
Ressaltam que, no bojo da ação penal n.º 2007.08.1.006613-3, que tramita perante a Vara do
Tribunal do Júri do Paranoá, foi prolatada sentença de pronúncia contra cinco policiais militares
acusados da morte do falecido Eduardo de Oliveira dos Santos, na qual foi reconhecida a
comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito. Disse que o processo encontra-se
suspenso, aguardando juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelos
denunciados.
 
Aduzem que, consoante disposição constitucional e entendimento já sedimentado na
jurisprudência, Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, independente da
demonstração de culpa, o que torna imperiosa a condenação do réu à reparação dos danos em
razão da conduta ilícita dos policiais militares.
 
Asseveram que, antes de ser assassinado, o de cujus trabalhava como jardineiro, auxiliando no
sustento da família.
 
Discorrem sobre os fundamentos da demanda e pugnam, ao final, pela condenação do réu ao
pagamento: a) de pensão mensal à companheira, no importe de um salário mínimo mensal, e ao
filho menor, até este completar 25 anos de idade, também no valor mensal de um salário mínimo;
b) de indenização por danos morais, arbitrados em valor não inferior a R$ 200.000,00 para cada
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um dos autores.
 
Com a inicial vieram os documentos, entre os quais destaco a certidão de óbito, certidão
nascimento do autor, sentença declaratória de união estável, denúncia oferecida pelo Ministério
Público contra os supostos autores do fato, sentença de pronúncia e as principais peças do
inquérito policial.
 
Foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça aos autores (Id. 5752576).
 
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 6726375), suscitando a prejudicial
de mérito da prescrição. No mérito, alega que não há prova de que o homicídio foi praticado por
policiais militares. Afirma que, mesmo sendo comprovada a autoria dos acusados, os valores
postulados pelos autores são absolutamente exorbitantes. Aduz que o Estado já dispõe de meios
para garantir a subsistência dos autores em caso de falecimento, por meio do benefício de
pensão por morte. Defende que, em caso de condenação, deve-se fixar como termo a quo para o
recebimento da pensão a data da sentença, e não a do fato. Pede, ao final, a improcedência dos
pedidos.
 
Os autores manifestaram-se em réplica (Id. 7301223).
 
Foi proferida decisão que rejeitou a prejudicial da prescrição (Id. 7405789).
 
Na fase de especificação de provas, o requerido postulou a expedição de ofício ao INSS com o
objetivo de esclarecer se o de cujus era segurado, bem como se os autores recebem benefício
previdenciário (Id. 7757644). Os autores não se manifestaram (Id.7758317).
 
O INSS informou não ter localizado a existência de benefício previdenciário pago em favor dos
autores (Id. 12739065).
 
Foi proferida decisão saneadora, que indeferiu a suspensão do processo até o julgamento da
ação penal contra os denunciados, e facultou às partes a juntada de prova emprestada (Id.
16847701).
 
Os autores juntaram a íntegra da ação penal n.º 2007.08.1.006613-3, em trâmite na Vara do
Tribunal do Júri do Paranoá (Id. 18020853).
 
Intimado, o réu informou que, ante o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça,
houve confirmação da decisão de pronúncia contra os acusados. No entanto, alega que o ato foi
praticado fora das funções militares, o que é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do
Estado (Id. 20555214).
 
O Ministério Público apresentou manifestação, pugnando pela procedência dos pedidos
formulados pelo menor (Id. 21602070).
 
Em seguida, os autos foram conclusos para sentença, com posterior remessa ao NUPMETAS e
distribuição a este magistrado.
 
II – FUNDAMENTAÇÃO:
 
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 354 do
CPC. Isso porque a controvérsia envolve apenas questões de direito e, no que diz respeito aos
fatos, esses não precisam ser demonstrados ou as partes abriram mão da iniciativa probatória.
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O julgamento antecipado do mérito, ao tempo em que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I,
do CPC, prestigia a duração razoável do processo, tal como assegurada no artigo 5º, LXXVII, da
CF.
 
Ademais, como destinatário final das provas, o Juiz tem o dever de apreciá-las
independentemente do sujeito que as tiver produzido, indicando na decisão as razões da
formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido
de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, a teor do disposto no artigo 370, parágrafo único,
do mesmo diploma normativo.
 
No mais, considerando o teor da decisão saneadora, não outras há preliminares ou prejudiciais
de mérito a serem examinadas, tampouco há nulidades ou irregularidades cognoscíveis de ofício.
Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem
como as condições da ação. Assim, passo ao exame do mérito.
 
DO MÉRITO:
 
Da responsabilidade civil do Distrito Federal:
 
Destaco, inicialmente, que, em se tratando de atos comissivos, a Constituição Federal definiu a
responsabilidade objetiva do Estado, no artigo 37, §6º, o qual possui a seguinte redação:
 
“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”.
 
Portanto, a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na Teoria do Risco
Administrativo, depende do concurso dos seguintes elementos: conduta praticada por um agente
público, nessa qualidade, dano e nexo causal.
 
Segundo o magistério de Sérgio Cavalieri Filho (in: Programa de Responsabilidade Civil. 12
ed.  – São Paulo: Atlas, 2015, p. 328-329):
 
“O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente
pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão seus
agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do
 risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a
teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao 
dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de
causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade,
como já ficou assentado, não há como e nem por que responsabilizá-lo objetivamente.
(...)
Não basta, portanto, para emergir a responsabilidade do Estado, que o ato ilícito tenha sido
praticado por agente público. É também preciso que a condição de agente estatal tenha
contribuído para a prática do ilícito, ainda que simplesmente proporcionando a oportunidade
ou ocasião para o comportamento ilícito. A contrario sensu, o Estado não poderá ser
responsabilizado se o ato ilícito, embora praticado por servidor, este não se encontrava na
qualidade de agente público”. (destaque do original)
 
É oportuno ressaltar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotou a Teoria da
Dupla Garantia. Por essa teoria, se um terceiro sofre dano causado por servidor público, no
exercício da função, a vítima deverá propor ação apenas contra o Estado; se este for condenado,
poderá demandar o servidor causador do dano, situação em que será necessária a demonstração

Assinado eletronicamente por: JOEL RODRIGUES CHAVES NETO - 29/01/2020 13:09:03
https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012913090300600000052406249
Número do documento: 20012913090300600000052406249



Num. 54738546 - Pág. 5

do dolo ou culpa.
 
No caso em análise, entendo que estão reunidos todos elementos da responsabilidade objetiva.
 
Com efeito, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, entre as 21h30 do dia
26/06/2007 e 9h30 do dia seguinte, os policiais militares Sílvio Bueno dos Reis, Glauceir Soares
da Silva, Jeová Rodrigues Abadia, Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Ricardo Henrique de Almeida
Ramos, de modo livre e consciente, com vontade de matar e em unidade de desígnios e
comunhão de esforços, desferiram golpes com instrumento contundente em Eduardo de Oliveira
Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico. Na noite dos fatos, os
policiais procuraram por Jacson, suspeito de ter assassinado um policial militar e que costumava
andar na companhia de Weverton, mas não o encontraram. Posteriormente, quando Weverton e
a vítima iam em direção a uma parada de ônibus, foram abordados pelos policiais em serviço.
Weverton conseguiu fugir, mas a vítima não teve a mesma sorte, sendo presa e levada até o local
do crime, onde a mataram com os golpes de instrumento, provavelmente uma tranca de volante
(Id. 5726850).
 
Desse modo, quando a vítima foi abordada, presa e depois conduzida ao local do crime, os
policiais militares estavam em serviço, fato demonstrado no curso investigação. Assim, está
devidamente caracterizada a conduta praticada pelos agentes públicos, agindo nessa qualidade.
 
O dano, no mesmo sentido, está comprovado, conforme atesta o laudo de exame cadavérico (Ids.
22894292, p. 34/35 e 22894340, p. 1/6).
 
E o nexo de causalidade, por sua vez, está evidenciado na relação de causa e efeito entre a
conduta dos agentes que, ao realizarem a ação policial, causaram lesões na vítima, levando-a à
morte.
 
O requerido, com o intuito de afastar a sua responsabilidade, alega que não restou comprovado
nos autos que os agentes estavam em serviço no momento do crime. No entanto, essa alegação
não merece prosperar, conforme bem ponderou a ilustre representante do Ministério Público (Id.
21602070):
 
“Sem razão o Distrito Federal. Isso porque restou incontroverso que o evento ocorreu no
momento de uma abordagem policial. Ainda que assim não fosse, restaria incólume a aplicação
da responsabilidade objetiva do Estado, já que é inequívoco que os agentes se apresentaram
como policiais. Note-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal admite a responsabilização
objetiva do Estado até mesmo por crime praticado por policiais militares à paisana (...)
(...)
O óbito do genitor do autor decorreu de um ato da Administração, praticado no exercício da
atividade administrativa (função policial), eis que os fatos ocorreram no momento de uma
abordagem policial.
Ademais, os agentes policiais agiram de forma intencional, pois estavam unidos no desígnio de
agir por vingança, de modo a causar a morte daquele que julgavam ter sido o responsável pelo
óbito de um colega de corporação.
Assinale-se que não há necessidade de aguardar-se o término da ação penal para a
responsabilização civil quando já existem elementos que comprovam os danos, a conduta do
agente estatal e o nexo de causalidade.
De fato, vigora a regra da independência de instâncias, civil e criminal, conforme se registra o art.
935 do Código Civil, o qual determina que ‘A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal’.
(...)
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Destarte, na presente hipótese, embora a ação penal ainda não tenha terminado, encontra-se
efetivamente comprovado o ato administrativo (ação de policial militar), o dano (lesões indicadas
nos laudos de ID 5727021, 5727202 e 5727328) e o nexo de causalidade entre eles. Em
consequência, deve ser julgado procedente o pleito indenizatório”.
 
Desse modo, estando caracterizada a responsabilidade objetiva do réu, passo à análise dos
danos pleiteados.
 
Dos danos materiais:
 
Os autores pleiteiam a condenação do requerido ao pagamento de pensão vitalícia, até a data em
que o de cujus completaria 65 anos, ou, no caso do menor, até que este atinja a idade de 25
anos.
 
No caso de danos materiais por morte, é possível a condenação do réu ao pagamento de pensão
ao cônjuge ou companheiro e descendente do falecido, a título de lucros cessantes. Essa
indenização encontra amparo nas disposições do artigo 948 do Código Civil:
 
“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
(...)
II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a
duração provável da vida da vítima”.
 
Entendo que não é devido o pagamento de pensão mensal ao genitor. Isso porque, na data do
evento morte, o falecido já vivia em união estável com a autora, vale dizer, já tinha constituído
família, tanto que o filho em comum nasceu meses após o seu falecimento. Ademais, não há
sequer alegação na peça inicial que o de cujus prestava alguma espécie de alimentos ao genitor,
de modo a caracterizar dependência econômica.
 
A dependência econômica da companheira, por outro lado, restou incontroversa nos autos,
enquanto a do menor é presumida, já que aos pais são atribuídos os deveres de guarda, sustento
e educação dos filhos menores.
 
No que se refere ao valor da pensão, não há prova nos autos de que o falecido exercia atividade
laborativa. Por essa razão, deve-se considerar, para efeitos de cálculo, o salário mínimo vigente à
época.
 
Contudo, é de se supor que, caso o falecido estivesse vivo, parte desse salário fosse utilizado por
ele para o seu próprio sustento (1/3).
 
Assim, o valor da pensão a ser dividido pela companheira e o filho menor deve ser equivalente a
2/3 do salário mínimo.
 
No que diz com o termo final do pensionamento, a jurisprudência dos tribunais firmou-se no
sentido de que o recebimento de pensão pelos filhos menores, em decorrência da morte de seus
genitores, persistirá até a data em que eles completarem 25 anos. Ao atingirem essa idade,
presume-se terem concluído sua formação profissional, estando aptos, portanto, para
ingressarem no mercado de trabalho e, com isso, tornam-se responsáveis por seu próprio
sustento. Já em relação à companheira, o pagamento permanecerá até a data em que o de cujus 
completaria 65 anos de idade, ou seja, até 05/03/2051.
 
Em qualquer dos casos acima, o pagamento deverá ser suspenso, caso venham a falecer antes
das datas estipuladas.
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Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL.
IDADE DO FILHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
3. O STJ firmou a jurisprudência de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte
de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade.
(...)
8. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no Ag 1419899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/09/2012, DJe 24/09/2012)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE EM CARÁTER
EXCEPCIONAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA nº
283/STF. EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE. DANOS MORAIS.
VALOR. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. FILHOS MENORES.
PRECEDENTES.
(...)
6. É devida pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os
beneficiários completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1164912/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012)
 
Dos danos morais:
 
No tocante ao pleito de indenização por danos morais, assiste razão aos autores.
 
É cediço que o elemento característico dos danos morais consiste em violação a direitos da
personalidade. Eles são decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior, enfim, às
projeções da dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, CF).
 
Não obstante a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja do próprio ofendido,
titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido, tanto a doutrina como a jurisprudência têm
admitido, em certas situações, como colegitimadas, aquelas pessoas que, sendo muito próximas
afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais
casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete.
 
Assim, o dano moral indireto ou reflexo pode ser conceituado como aquele que, tendo-se
originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se
esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de
terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.
 
Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é
possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe, companheira e filhos, o
sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada
diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria
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esfera íntima.
 
Em recente julgado sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
 
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR
RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS.  AVÓS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.
1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em
consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de
natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente
prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que
resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da
vítima reflexa.
2.  São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em
relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência
quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados
reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos
fundamentais.
3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a
existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por
dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza
interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).
4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso
sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos
indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta.
É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham
com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte,
penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não
fazem parte da ‘família’ direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).
6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o
liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima
à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao
julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização
devida a cada um dos titulares.
7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta
probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória,
com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.
8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não
responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia,
nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.
9. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1734536/RS, 4ª Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/09/2019)
 
No caso em espécie, a conduta perpetrada pelos agentes públicos, agindo nessa qualidade,
privou os autores da convivência familiar com o falecido, que, ainda jovem, foi brutalmente
assassinado por pessoas que deveriam atuar para garantir a segurança e integridade física dos
cidadãos, e não ceifar suas vidas. Não é demais relembrar que a Constituição Federal veda
expressamente a pena de morte.
 
Não há dúvida, portanto, que a morte de um parente, por agentes do Estado, com requinte de

Assinado eletronicamente por: JOEL RODRIGUES CHAVES NETO - 29/01/2020 13:09:03
https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012913090300600000052406249
Número do documento: 20012913090300600000052406249



Num. 54738546 - Pág. 9

crueldade, causa abalo moral no círculo familiar mais próximo, em razão da violação de atributos
da dignidade humana dos seus membros.
 
A indenização tem por objetivo recompor o dano experimentado e, ainda, reprimir a reiteração
dos ilícitos (função pedagógica). Todavia, não pode dar ensejo a enriquecimento sem causa.
 
No caso, os autores pleitearam o pagamento de um valor total de R$ 750.000,00. Porém, reputo
razoável arbitrar a importância de R$ 210.000,00, sendo R$ 70.000,00 para cada um dos
requerentes, quantia essa que está em consonância com os parâmetros definidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, que se situa entre 200 e 300 salários mínimos.
 
Portanto, amparado nesses fundamentos, os pedidos merecem ser julgados procedentes em
parte.
 
III – DISPOSITIVO:
 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos
Processos n.º 0048539-76.2010.8.07.0001 e n.º 0701762-91.2017.8.07.0018, para:
 
a) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal aos autores CARLOS EDUARDO
PEREIRA DOS SANTOS e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, em valor equivalente a 2/3 (dois
terços) do salário mínimo. A pensão será devida desde a data da propositura desta ação até o dia
em que o menor completar 25 anos de idade e, no caso da companheira, até a data em que o de
cujus completaria 65 anos de idade (05/03/2051). Em ambos os casos, o pagamento mensal do
pensionamento deverá cessar, caso venham a falecer antes das datas estipuladas. Os valores
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e
acrescidos de juros de mora contabilizados a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei
n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009;
 
b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos
autores CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e
LUCIENE PEREIRA DA SILVA. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
a partir da publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso
(26/06/2007), conforme enunciado da Súmula 54 do STJ e artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com
redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.
 
Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, os autores arcarão com o pagamento
de 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios e o réu, com 70%. Fixo o valor
dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se como tal o somatório da
importância arbitrada a título de danos morais, bem como das parcelas vencidas e das 12
vincendas fixadas a título de pensão mensal, tudo nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.
 
Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelos réus, tendo em vista
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).
 
Sentença sujeita ao reexame necessário, ante o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.
 
Após o trânsito em julgado e ultimadas as derradeiras diligências no processo, promova o cartório
o arquivamento definitivo, observadas as disposições dos artigos 20 e 21 da Resolução 2 de 27
de março de 2018.
 
Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.
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Brasília-DF, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.

 
 

Joel Rodrigues Chaves Neto
Juiz de Direito Substituto
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