
06/07/2021

Número: 5001121-46.2020.4.03.6114 
 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL 

 Órgão julgador colegiado: 6ª Turma 

 Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO 

 Última distribuição : 16/11/2020 

 Valor da causa: R$ 100.000,00 

 Processo referência: 5001121-46.2020.4.03.6114 

 Assuntos: Anistia Política, Indenização por Dano Moral 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CLAUDIO ROBERTO ROSA (APELANTE) VICTOR DE ALMEIDA PESSOA (ADVOGADO)

BRUNO LUIS TALPAI (ADVOGADO)

UNIÃO FEDERAL (APELANTE)

UNIÃO FEDERAL (APELADO)

CLAUDIO ROBERTO ROSA (APELADO) VICTOR DE ALMEIDA PESSOA (ADVOGADO)

BRUNO LUIS TALPAI (ADVOGADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14685
4819

28/08/2020 16:15 Sentença Sentença



 

 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5001121-46.2020.4.03.6114 / 3ª Vara Federal de São Bernardo do Campo
AUTOR: CLAUDIO ROBERTO ROSA
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS - SP424480, BRUNO LUIS
TALPAI - SP429260
REU: UNIÃO FEDERAL

 

Vistos.

Tratam os presentes autos de ação de conhecimento ajuizada por Claudio Roberto Rosa em face da
União Federal, objetivando indenização por danos morais no importe mínimo de R$100.000,00 (cem mil
reais), bem como correção monetária e juros moratórios, em razão de graves atos sofridos no período da
ditadura militar.

Afirma o autor que no período do regime militar foi um militante político ativo e Dirigente Sindical
no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e que a luta política do Autor em
conjunto com os sindicalistas foi fortemente repreendida pelos Órgãos Governamentais dentro e fora da
fábrica.

Consiga que, em razão disso, foi amplamente monitorado, fichado nos órgãos de governo, figurou na
Lista Negra – Expediente Sigiloso, o que o impossibilitou de obter empregos e o forçou a viver na
informalidade.

Registra que a própria União reconheceu, por intermédio da Portaria nº 2.112, de 9 de dezembro de
2003, a condição de anistiado político do autor, pelas práticas ilegais e persecutórias sofridas por agentes do
Estado Brasileiro.

Destaca que fazia parte do "Expediente Oficial Sigiloso", conhecido pelos trabalhadores como:
"Lista Negra", na qual constavam informações dos trabalhadores que participaram dos movimentos grevistas
em prol da organização dos trabalhadores na época da ditadura militar.

Disso, passou por um período duro de privações juntamente com sua esposa e duas filhas pequenas.
Então começou a procurar um novo emprego. Porém, em todas as empresas que em que o autor chegava ao
apresentar a carteira profissional era rejeitado.

Por fim, destaca o autor a perseguição sofrida, em especial seu nome na Lista Negra, fato que o
impediu de exercer sua profissão, por força do Decreto Lei nº 314/67, artigo 48, da lei vigente à época.

Requer indenização pelos danos morais sofridos.

A inicial veio instruída com documentos.

Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Num. 146854819 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LETICIA MENDES GONCALVES - 28/08/2020 16:15:03
https://pje2g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082816150300000000145902053
Número do documento: 20082816150300000000145902053



Citada, a União apresentou contestação para refutar a pretensão.

Houve réplica.

É o relatório.

Decido.

Rejeito a impugnação apresentada pela União Federal.

Com efeito, o § 3º do artigo 99 do CPC, dita que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida pela pessoa natural.

Estabelece a lei uma presunção   em favor da parte que alega a falta de condições para ojuris tantum
pagamento das custas e honorários advocatícios, que admite prova em contrário, o que foi observado por
ocasião da análise da inicial.

A União, então, impugnou o pedido de concessão do benefício em contestação, alegando que o autor
auferia, em 2003, prestação mensal, permanente e continuada arbitrada pela Comissão da Anistia em R$
3.028,05, o que afastaria a declarada hipossuficiência.

Porém, os valores recebidos a título de  indenização  de  anistiado  político constituem verba de
natureza indenizatória e não configuram, portanto, acréscimo patrimonial hábil para infirmar a
hipossuficiência alegada.

No caso, o autor percebe renda mensal de R$1.045,00 proveniente da aposentadoria por idade nº
177.355.418-0.

Desse modo, considerando que a renda auferida pelo autor corresponde a um salário mínimo
nacional, mantenho o benefício concedido. 

Do mérito

O autor pretende nos presentes autos obter a reparação por danos morais decorrentes da perseguição
política sofrida por agentes do Estado brasileiro.

Havia entendimento de que a indenização prevista pela Lei 10.559/02 englobava valores relativos
tanto a danos materiais quanto morais, possuindo dúplice caráter indenizatório, uma vez que tanto o texto
constitucional transitório quanto da lei específica utiliza apenas a expressão "reparação econômica de caráter
indenizatório", sem maiores especificações.

Entretanto, esse entendimento está superado e o que atualmente prevalece é que a reparação
econômica de referida norma não possui caráter dúplice, mas tão somente material, não constituindo óbice a
sua cumulação com indenização por dano moral.

Nesse sentido a súmula 624 do STJ: “É possível cumular indenização do dano moral com a
.reparação econômica da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia Política)”

Isso porque, ainda que ambas as espécies de dano provenham de causa comum – a perseguição
política durante o regime ditatorial – diversos seriam seus fundamentos e finalidades. De um lado, a
reparação econômica da Lei 10.559/02 se presta à recomposição patrimonial e, de outro, a busca pela
indenização por danos morais se volta à reparação por ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual
não se sujeitam à prescrição.
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No caso em análise, o autor foi declarado como anistiado político pela Portaria nº 2.112 do Ministro
de Estado da Justiça de 9 de dezembro de 2003, e a União concedeu-lhe reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.028,05 (três mil, vinte e oito
reais e cinco centavos), com efeitos financeiros pretéritos a contar de 05/10/1988 até a data do julgamento em
03/11/2003, perfazendo um total retroativo indenizável de R$219.912,50 (id 29352311).

Verifica-se, portanto, que o requerente já obteve a reparação pelos danos materiais, restando, apenas,
a apreciação do direito à indenização pelos danos morais.

 A esse respeito, confira-se o seguinte precedente, que versa sobre hipótese fática análoga a dos
autos:

ADMINISTRATIVO. DITADURA MILITAR. LEI Nº 10.559/02. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REPARAÇÃO ECONÔMICA CONCEDIDA NA VIA
ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. O autor pleiteia o recebimento de indenização por danos morais, em razão de ter sido perseguido, preso e
torturado no período da ditadura militar. 2. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo reconheceu a forma violenta com que o autor foi interrogado, bem como as torturas físicas e
psicológicas a que foi submetido na prisão, razão pela qual lhe concedeu uma indenização no importe de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais). 3. A Comissão de Anistia, por sua vez, substituiu a aposentadoria
excepcional de anistiado pelo atual regime de prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$
6.418,23 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), prevista no artigo 91 da Lei n.
10.559/2002. 4. Diante de tais fatos, a presente demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, pois,
sob a ótica do juízo a quo, a indenização concedida na via administrativa engloba tanto os danos morais
quanto os materiais. 5. Ocorre, na verdade, que a reparação econômica prevista na Lei n. 10.559/2002 e na
Lei Estadual n. 10.726/2001 não se confunde com a indenização por danos morais requerida nestes
autos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a
cumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, por se tratarem de verbas
indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas, pois enquanto a primeira visa à recomposição

  7. No caso em apreço, apatrimonial, a segunda tem por escopo a tutela da integridade moral.
documentação acostada aos autos prova que o autor, por defender ações contra o regime militar, foi vigiado,
perseguido, detido e torturado no período da ditadura. 8. Ora, é evidente que os procedimentos então
adotados tinham caráter excepcional, usando métodos e técnicas que na normalidade democrática não
poderiam ser admitidos, assim gerando danos morais passíveis de indenização, na forma do artigo 37, § 6º,
c/c artigo 5º, V e X, ambos da Constituição Federal. 9. A conclusão possível é a de que, atento às
circunstâncias fáticas do caso concreto e diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é
adequada a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser
rateada entre os réus. 10. Os juros de mora, calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, deverão
incidir a partir da citação, e a correção monetária, calculada pelo índice IPCA, deverá incidir desde a data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ). 11. O benefício da justiça gratuita não é uma isenção absoluta das custas
e dos honorários advocatícios, pois a parte ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas, se verificado
que seu estado de necessidade deixou de existir. No caso sub judice, o autor alegou que possui problemas de
saúde, porém nada comprovou nesse sentido. 12. O que se sabe é que o autor recebe mensalmente um valor
superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo possível inferir que não se encontra em estado de penúria, a
ponto de não conseguir prover as despesas processuais. 13. Por fim, considerando que a parte autora decaiu
de parte mínima do pedido, inverto o ônus da sucumbência, e atendidos os critérios do artigo 20, §§ 3º e 4º,
do CPC/1973, em vigor à época da prolação da sentença, condeno os réus ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser rateado pela União e pelo Estado
de São Paulo. 14. Precedentes. 15. Apelação parcialmente provida. (TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1731956 / SP – Terceira Turma – Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS - e-DJF3
Judicial 1 DATA:02/03/2018).
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Nesse contexto, ressalte-se que a anistia política, instituída no artigo 8º do ADCT, gerou direitos aos
atingidos pelos atos de exceção, praticados durante o regime militar da década de 60, tendo a Lei 10.559/02
disposto sobre a reparação econômica no seu artigo 3º.

Assim que a Lei 10.559/02 se ocupa exclusivamente do direito à reparação econômica em razão dos
danos sofridos por perseguições políticas durante o período de exceção em análise. Essa indenização,
portanto, não abrange eventuais prejuízos extrapatrimoniais sofrido pelo anistiado.

A responsabilidade civil do Estado se afere a partir da existência de três elementos interligados,
quais sejam: (i) ato ilícito praticado por seus agentes; (ii) dano ao particular e (iii) nexo de causalidade. Tal
responsabilidade, quando relacionada a atos comissivos praticados pela administração púbica, é objetiva, e,
portanto, prescinde de dolo ou culpa.

No presente feito estão presentes todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da
União pelos danos morais sofridos pelo autor.

Da análise dos documentos carreados aos autos conclui-se que a perseguição política exercida em
relação ao autor está caracterizada pelo fato de, no período do regime militar, ter sido um militante político
ativo e Dirigente Sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, de forma
que a luta política do autor, em conjunto com outros sindicalistas, foi fortemente repreendida pelos Órgãos
Governamentais dentro e fora da fábrica. O autor foi amplamente monitorado, fichado nos órgãos de governo
e figurou na Lista Negra, conforme se observa dos documentos de id 29351038, 29351039, 29351040,
29351041 e seguintes.

É inconteste ainda que as perseguições políticas travadas no contexto do Regime Militar ultrapassam
em muito o conceito de mero dissabor cotidiano, configurando típico caso de dano moral  , em que ain re ipsa
comprovação fática do acontecimento gera um constrangimento presumido capaz de ensejar indenização.

A propósito, cite-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
DURANTE REGIME MILITAR. DEMISSÃO ARBITRÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão posta nos autos
diz respeito a pedido de indenização por danos morais, em razão de demissão arbitrária ocorrida à época do
Regime Militar. 2. É pacífica a orientação nos Tribunais Superiores acerca da imprescritibilidade das
pretensões indenizatórias decorrentes de violações a direitos fundamentais ocorridas ao longo do regime
militar no Brasil. 3. Evidente a não aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto
20.910/32 ao presente caso, uma vez que a gravidade das violações cometidas aos direitos humanos no
período do Regime Militar enseja a imprescritibilidade das ações de indenização por danos morais com base
neste fundamento. 4. O artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece a concessão
de anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a promulgação da atual Constituição Federal de
1988, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção. 5. O
propósito da norma constitucional e, por consequência, da norma regulamentadora (Lei 10.559/2002) é o de
assegurar aos anistiados prejudicados em sua carreira profissional uma indenização que corresponda, da
maneira mais fiel possível, aos rendimentos mensais que a vítima auferiria caso não tivesse sofrido
perseguição política. 6. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é,
prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do
agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 7. No caso em
comento, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (ID 73246104), em 04.09.2006, nos autos do
requerimento nº 2003.01.23096, reconheceu a condição de anistiada política da autora, concedendo-lhe
reparação econômica, em prestação mensal, permanente e continuada, correspondente ao cargo de Assistente
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Técnico de Administração, nível 252, com efeitos financeiros retroativos desde 05.10.1998. 8. O mero
reconhecimento da condição de anistiado político por parte da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça
já pressupõe as perseguições políticas sofridas pelo autor no período do Regime Militar. 9. Notória a
ocorrência do dano moral, tendo em vista que as perseguições políticas travadas no contexto do Regime
Militar ultrapassam em muito o conceito de mero dissabor cotidiano. A hipótese em comento encerra um
típico caso de dano moral in re ipsa, no qual a mera comprovação fática do acontecimento gera um

 10. Destaca-se que, em casos relacionados aoconstrangimento presumido capaz de ensejar indenização.
mesmo movimento grevista que originou a demissão arbitrária do demandante, este E. Tribunal vem fixando
indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00. Precedentes: TRF 3ª Região, QUARTA TURMA,
Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2260975 - 0005529-08.2014.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/05/2018; TRF 3ª Região,
TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2244387 - 0014612-82.2013.4.03.6105, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1
DATA:14/09/2017; TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2246336 -
0014608-45.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em
06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2017). 11. Arbitra-se o quantum indenizatório em R$
100.000,00 em favor do autor, a título de indenização por danos morais, incidindo correção monetária a partir
desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir da citação, por ser nesse sentido a jurisprudência
do C. STJ, havendo qualquer discussão em juízo em torno do direito resguardado pela Lei 9.140/95. 12.
Quanto à verba honorária, considerando que a prolação da sentença se deu sob a égide do antigo Código
Processual Civil, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
20, §3º, do diploma legal. 13. Apelação provida. (TRF3 - ApCiv 5000717-61.2016.4.03.6105,
Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, 3ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
31/01/2020.)

 

Referidos atos dos agentes federais produziram séria ofensa à honra, imagem, dignidade e
integridade, tanto moral como psicológica, nos diversos planos possíveis, incluindo o pessoal, familiar,
profissional e social.

Verifico, assim, a ocorrência de dano moral, passível de compensação, consistente nos visíveis
transtornos sofridos pelo autor.

Passo, agora, à fixação do montante devido a título de dano moral.

Nesse contexto, cumpre ao magistrado aferir, com base nos elementos trazidos aos autos, bem como,
valendo-se dos valores éticos e sociais, se os fatos relatados configuram uma situação que permita pleitear
indenização por danos morais. Se assim não proceder, o Juiz teria sempre que partir do pressuposto de que
houve dano moral. Isto porque, qualquer dissabor vivido por uma pessoa pode ser sentido como uma
profunda nódoa em seu íntimo, como uma afronta à sua dignidade.

Cabe ainda indagar como mensurar o valor da indenização a que faz jus aquele que busca um
provimento jurisdicional que lhe garanta a reparação do dano sofrido.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na tentativa de uniformizar a jurisprudência nos
casos de fixação do quantum indenizatório nesta espécie de demanda, desenvolveu o método bifásico de

, que conjuga os elementos de valorização das circunstâncias do caso concretoarbitramento de dano moral
e do interesse jurídico lesado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANO
MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE
ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE
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JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da
indenização por dano moral sofrido pelo esposo da vítima falecida em acidente de trânsito, que foi arbitrado
pelo tribunal de origem em dez mil reais. 2. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das
duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 3. Elevação do valor da indenização por dano moral na
linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse
arbitramento. 4. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização,
considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que
apreciaram casos semelhantes. 5. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso,
para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento

 6. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 doequitativo pelo juiz.
CC/2002. 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp
959.780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/04/2011, DJe 06/05/2011)

Assim sendo, o procedimento de fixação do valor a ser ressarcido a título de danos morais se
desenvolve em duas fases distintas. Na primeira delas, o magistrado, considerando o interesse jurídico lesado,
extrai de um parâmetro jurisprudencial o valor inicial da indenização. Na segunda, por sua vez, procede ao
sopesamento de circunstâncias particulares do caso concreto, majorando ou reduzindo o valor inicial.

Observo que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em casos semelhantes ao dos autos, vem
fixando o valor a ser ressarcido a título de danos morais decorrentes de perseguição política no período de
ditadura militar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:

 AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS MORAIS - REGIME MILITAR - PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E PRISÃO
- PRESENTE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM OS VALORES PAGOS DECORRENTES DA LEI 10.559/2002, CONSOANTE
ATUAL E PACÍFICO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA TURMA DO C. STJ - REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F, LEI 9.494/97 - PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO
- PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA 1. De
conhecimento público que o Brasil, a partir de 1964, ingressou num regime ditatorial de governo, comando
este de triste histórico, onde a intolerância e a violência aos opositores culminou em inúmeras prisões
imotivadas, agressões, torturas e mortes. 2. Afigura-se desnecessário tecer maiores disceptações sobre
referido período, indelevelmente marcado na vida do País, cujos reflexos daquele brutal agir até os dias de
hoje ressoam nas vítimas do regime: muitas famílias choraram a perda de entes, muitos filhos ficaram órfãos,
mulheres foram violentadas e o abalo psicoemocional a ser companhia inafastável dos sobreviventes que
experimentaram tão lamentável episódio, mesmo que numa lembrança da dissaborosa experiência, eterna. 3.
Restou comprovado aos autos que o autor, por razões políticas, foi afastado da direção do sindicato de sua
categoria, fls. 22, ficou preso de 17/04/1964 a 05/05/1964, fls. 24/25, e sofreu agressões físicas. 4. Como
anteriormente destacado, o autor, em razão de sua inicial atividade sindical, foi preso e reprimido pelos
agentes estatais, quadro já chancelado pela Comissão de Anistia, sendo que sua condição de anistiado já foi
reconhecida pelo Ministério da Justiça, fls. 90 e seguintes, portanto não há dúvidas de que a ditadura causou
danos ao postulante. 5. Não se há de falar que a indenização prevista pela Lei 10.559/2002 suprime o ímpeto
ressarcitório perseguido nesta demanda, vez que distintas as naturezas das rubricas, aquela tendo o condão
material, não de órbita moral, segundo hodierno entendimento firmado pela Segunda Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça, REsp 1445346/SP e REsp 1583375/SP. Precedentes. 6. Cumpre assinalar não ser de
desconhecimento deste Relator o entendimento já exarado por esta C. Terceira Turma, citando-se, a título
exemplificativo, a AC 0009379-44.2012.403.6104, de lavra do Eminente Desembargador Federal Carlos
Muta, que direcionou para a inacumulabilidade das verbas. 7. Há de se destacar haver divergência no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça - o que mencionado no próprio precedente aqui colacionado, item 3 da
ementa do REsp 1445346/SP - entre a Primeira a Segunda Turmas sobre a matéria, tanto que na AC
0009379-44.2012.403.6104 o Eminente Desembargador fez menção ao REsp 1323405/DF, julgado em 2012,
pela Primeira Turma da Corte Superior, enquanto no presente julgamento alicerçado este Relator nos
precedentes da Segunda Turma retrocitados, julgados em 02/08/2016 e 13/10/2015, respectivamente. 8.
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Destaque-se, ainda, que a C. Quarta Turma desta E. Corte também segue o entendimento aqui declinado.
Precedente. 9. Realizados estes esclarecimentos, firma-se pela manutenção do direito de indenização por
danos morais, alinhando-se a atual entendimento sufragado pela Segunda Turma do C. STJ. 10. A respeito da
quantificação da indenização, não impõe o atual ordenamento critérios objetivos para o Judiciário levar em
consideração, quando da fixação do quantum reconhecido a titulo de dano moral, como no caso em espécie,
todavia havendo (dentre tantos) Projeto de Lei do Senado, sob nº 334/2008, com a proposição de
regulamentar o dano moral/sua reparação e, no caso de sua conversão em lei, positivado no sistema, então,
restará o modo de fixação daquela importância. 11. Deve a parte que ingressa em Juízo provar suas assertivas
e o evento lesivo proporcionado pela parte requerida, de modo que, dentro do cenário conduzido, logrará, ou
não, no todo ou em parte, o ente demandante sucesso em sua empreitada, estando o Juízo incumbido de, no
momento da fixação de eventual indenização, observar o princípio da razoabilidade, em cada caso específico,
à luz dos elementos dos autos, artigo 131, CPC. 12. O dissabor e vicissitudes em angulação de abalos
sofridos certamente que se põem a merecer objetivo reparo pelo réu, no caso em cena, todavia sujeita a
solução à celeuma à crucial razoabilidade, afigurando-se exagerado o importe firmado pela r. sentença,
logo, para o caso dos autos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
levando-se em consideração os aspectos intrínsecos, de outro norte destacando-se não ser lídimo a nenhum
ente enriquecer-se ilicitamente, vênias todas - frise-se que já agraciado com indenização da ordem de R$
261.513,02, correspondente a remuneração mensal estabelecida de R$ 4.441,00, retroativa a 05/10/1988, fls.
128. Precedente. 13. O valor será atualizado monetariamente, segundo a Súmula 362, STJ, e com juros, a
partir da citação, na forma do art. 1º-F, Lei 9.494/97, exclusivamente, consoante Repercussão Geral no RE n.
870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux. 14. Parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, reformada a r. sentença unicamente para reduzir a indenização para o importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), cuja atualização monetária e juros observarão o art. 1º-F, Lei 9.494/97. (APELAÇÃO
CÍVEL - 1765335 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0020999-70.2009.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO:
200961000209999 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2009.61.00.020999-9, ..RELATORC:, TRF3 -
TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017)

 

  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA, PRISÃO E TORTURA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
IMPRESCRIBILIDADE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DURANTE O PERÍODO DA DITADURA MILITAR.
ARTIGO 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. - São
imprescritíveis as ações de reparação de dano ajuizadas em decorrência de perseguição, tortura e prisão, por
motivos políticos, durante o Regime Militar. O fundamento desse entendimento está na circunstância de que
a tortura representa violação direta à dignidade humana, a qual, como direito humano que é, tem as
características de ser inata, universal, absoluta, inalienável e imprescritível. - Nos termos do art. 1.013, § 4º,
da Lei nº 13.105/2015, "quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau". - A responsabilidade civil do Estado é decorrente da existência de três caracteres interligados:
ato ilícito praticado por seus agentes, dano ao particular e nexo de causalidade. Tal responsabilidade é
objetiva, portanto prescinde de dolo ou culpa. No caso de dano moral, os atos estatais devem atingir os
direitos da personalidade. - No caso dos autos, estão presentes todos os requisitos caracterizadores da
responsabilidade civil da União pelos danos morais sofridos pelo autor. - De acordo com o E. Superior
Tribunal de Justiça o quantum deve ser arbitrado de forma que a composição do dano seja proporcional à
ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e solidariedade. Precedentes daquele Tribunal destacam que a
indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores
inapreciáveis. Entretanto, isto não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o
respectivo dano. Diante de tais preceitos, entendo razoável o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), valor este prudentemente avaliado em face dos critérios supra expostos. - A correção monetária
será calculada, a partir desta decisão (Súmula nº 362 do C. STJ), na forma da Resolução nº 134, de
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21.12.2010, do Conselho da Justiça Federal, que instituiu o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal. Juros moratórios, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça). Ressalto, todavia, que a data do evento danoso deve ser considerada como a data da
promulgação da Constituição Federal, ou seja, 05/10/1988, quando se reconheceu o direito à anistia aos que,
no período de setembro de 1946 até a data da promulgação desta Carta, foram atingidos por motivação
política oriunda de atos de exceção (o § 1º do Artigo 8º do ADCT prescreve que o disposto no referido artigo
somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição). - Juros em 6% (seis por cento)
ao ano, observado o limite prescrito nos arts. 1.062 e 1.063 do Código Civil/1916, e, a partir de 11/01/2003,
deverão ser computados em 1% (um por cento) ao mês, consoante o art. 406 do Código Civil em vigor. - Em
face da inversão do resultado da lide e notadamente o grau de zelo e o trabalho desenvolvido pelo patrono
dos recorrentes, a matéria discutida nos autos, bem como o valor da causa, condeno a União Federal ao
pagamento de verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados, conforme
a regra prevista no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973. Note-se que, de acordo com os
enunciados aprovados pelo Plenário do C. STJ, na sessão de 09/03/2016, a data do protocolo do recurso é
parâmetro para aplicação da honorária de acordo com as regras do então vigente Código de Processo
Civil/1973, como na espécie. - Apelação do autor parcialmente provida.(APELAÇÃO CÍVEL - 1771190
..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0010162-96.2008.4.03.6000 ..PROCESSO_ANTIGO: 200860000101628
..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2008.60.00.010162-8, ..RELATORC:, TRF3 - QUARTA
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2017 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2:
..FONTE_PUBLICACAO3:.)

 

AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS MORAIS - REGIME MILITAR - PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E PRISÃO -
PRESENTE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM OS VALORES PAGOS DECORRENTES DA LEI 10.559/2002, CONSOANTE
ATUAL E PACÍFICO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA TURMA DO C. STJ - REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F, LEI 9.494/97 - PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO
- PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA 1. De
conhecimento público que o Brasil, a partir de 1964, ingressou num regime ditatorial de governo, comando
este de triste histórico, onde a intolerância e a violência aos opositores culminou em inúmeras prisões
imotivadas, agressões, torturas e mortes. 2. Afigura-se desnecessário tecer maiores disceptações sobre
referido período, indelevelmente marcado na vida do País, cujos reflexos daquele brutal agir até os dias de
hoje ressoam nas vítimas do regime: muitas famílias choraram a perda de entes, muitos filhos ficaram órfãos,
mulheres foram violentadas e o abalo psicoemocional a ser companhia inafastável dos sobreviventes que
experimentaram tão lamentável episódio, mesmo que numa lembrança da dissaborosa experiência, eterna. 3.
Restou comprovado aos autos que o autor, por razões políticas, foi afastado da direção do sindicato de sua
categoria, fls. 22, ficou preso de 17/04/1964 a 05/05/1964, fls. 24/25, e sofreu agressões físicas. 4. Como
anteriormente destacado, o autor, em razão de sua inicial atividade sindical, foi preso e reprimido pelos
agentes estatais, quadro já chancelado pela Comissão de Anistia, sendo que sua condição de anistiado já foi
reconhecida pelo Ministério da Justiça, fls. 90 e seguintes, portanto não há dúvidas de que a ditadura causou
danos ao postulante. 5. Não se há de falar que a indenização prevista pela Lei 10.559/2002 suprime o ímpeto
ressarcitório perseguido nesta demanda, vez que distintas as naturezas das rubricas, aquela tendo o condão
material, não de órbita moral, segundo hodierno entendimento firmado pela Segunda Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça, REsp 1445346/SP e REsp 1583375/SP. Precedentes. 6. Cumpre assinalar não ser de
desconhecimento deste Relator o entendimento já exarado por esta C. Terceira Turma, citando-se, a título
exemplificativo, a AC 0009379-44.2012.403.6104, de lavra do Eminente Desembargador Federal Carlos
Muta, que direcionou para a inacumulabilidade das verbas. 7. Há de se destacar haver divergência no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça - o que mencionado no próprio precedente aqui colacionado, item 3 da
ementa do REsp 1445346/SP - entre a Primeira a Segunda Turmas sobre a matéria, tanto que na AC
0009379-44.2012.403.6104 o Eminente Desembargador fez menção ao REsp 1323405/DF, julgado em 2012,
pela Primeira Turma da Corte Superior, enquanto no presente julgamento alicerçado este Relator nos
precedentes da Segunda Turma retrocitados, julgados em 02/08/2016 e 13/10/2015, respectivamente. 8.
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Destaque-se, ainda, que a C. Quarta Turma desta E. Corte também segue o entendimento aqui declinado.
Precedente. 9. Realizados estes esclarecimentos, firma-se pela manutenção do direito de indenização por
danos morais, alinhando-se a atual entendimento sufragado pela Segunda Turma do C. STJ. 10. A respeito da
quantificação da indenização, não impõe o atual ordenamento critérios objetivos para o Judiciário levar em
consideração, quando da fixação do quantum reconhecido a título de dano moral, como no caso em espécie,
todavia havendo (dentre tantos) Projeto de Lei do Senado, sob nº 334/2008, com a proposição de
regulamentar o dano moral/sua reparação e, no caso de sua conversão em lei, positivado no sistema, então,
restará o modo de fixação daquela importância. 11. Deve a parte que ingressa em Juízo provar suas assertivas
e o evento lesivo proporcionado pela parte requerida, de modo que, dentro do cenário conduzido, logrará, ou
não, no todo ou em parte, o ente demandante sucesso em sua empreitada, estando o Juízo incumbido de, no
momento da fixação de eventual indenização, observar o princípio da razoabilidade, em cada caso específico,
à luz dos elementos dos autos, artigo 131, CPC. 12. O dissabor e vicissitudes em angulação de abalos
sofridos certamente que se põem a merecer objetivo reparo pelo réu, no caso em cena, todavia sujeita a
solução à celeuma à crucial razoabilidade, afigurando-se exagerado o importe firmado pela r. sentença,
logo, para o caso dos autos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

, de outro norte destacando-se não ser lídimo a nenhumlevando-se em consideração os aspectos intrínsecos
ente enriquecer-se ilicitamente, vênias todas - frise-se que já agraciado com indenização da ordem de R$
261.513,02, correspondente a remuneração mensal estabelecida de R$ 4.441,00, retroativa a 05/10/1988, fls.
128. Precedente. 13. O valor será atualizado monetariamente, segundo a Súmula 362, STJ, e com juros, a
partir da citação, na forma do art. 1º-F, Lei 9.494/97, exclusivamente, consoante Repercussão Geral no RE n.
870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux. 14. Parcial provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta, reformada a r. sentença unicamente para reduzir a indenização para o importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), cuja atualização monetária e juros observarão o art. 1º-F, Lei 9.494/97. (APELAÇÃO
CÍVEL - 1765335 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0020999-70.2009.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO:
200961000209999 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2009.61.00.020999-9, ..RELATORC:, TRF3 -
TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017 ..FONTE_PUBLICACAO1:
..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Assim sendo, considerando o parâmetro jurisprudencial indicado, fixo como em R$ 50.000
(cinquenta mil reais) o valor inicial dos danos morais pleiteados.

Não vislumbro, no caso em análise, a existência de circunstâncias particularmente relevantes a
justificar o abrandamento ou a exasperação do valor inicial identificado a partir dos julgados colacionados.

Assim, a partir das premissas declinadas, fixo como definitivo o valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da perseguição política sofrida pelo autor no
período do regime militar.

Correção monetária devida a partir do arbitramento (STJ, Súmula nº. 362), ou seja, desta sentença.

Juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aqui considerada
como a data da promulgação da Constituição Federal, ou seja, 05/10/1988, pois foi o marco inicial do
reconhecimento do direito do autor, porquanto se trata de responsabilidade extrapatrimonial.

Entretanto, considerando que o evento danoso ocorreu na vigência do antigo Código Civil, devem
incidir juros de 0,5% ao mês até 10.01.2003 e, a partir daí, no valor de 1% ao mês, até a data em que inicia a
incidência de correção monetária, quando aplicável a Lei n 11.960/09 (Resp nº 1.432.384/RS).

Diante do exposto,   de indenização por danos morais,ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a União Federal a compensar
o autor pelo dano moral sofrido, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária
a partir do arbitramento, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, desde o
evento danoso, considerado a data da promulgação da Constituição Federal (05/10/1988) devem incidir em
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0,5% ao mês, já que o evento danoso ocorreu na vigência do antigo Código Civil, até 10.01.2003 e, a partir
daí, na taxa de 1% ao mês, até a data em que inicia a incidência de correção monetária, quando aplicável a
Lei nº 11.960/09.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, par. único do CPC),
condeno a parte ré ao reembolso de eventuais despesas e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
no percentual mínimo do § 3º do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da
condenação/proveito econômico obtido pela parte autora, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos
termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5º, por ocasião da apuração do montante a
ser pago.

Publique-se. Intimem-se. Registrado eletronicamente.

São Bernardo do Campo, data da assinatura digital.

Num. 146854819 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: LETICIA MENDES GONCALVES - 28/08/2020 16:15:03
https://pje2g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082816150300000000145902053
Número do documento: 20082816150300000000145902053


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 146854819 | 28/08/2020 10:21

