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Avenida Belisário Ramos, 3650 - Bairro: Centro - CEP: 88502-905 - Fone: (49)3289-3524 - Email:
lages.fazenda@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000090-
93.2019.8.24.0039/SC

AUTOR: FERNANDA BARIANI BARRETO
RÉU: MUNICÍPIO DE LAGES/SC

SENTENÇA

Relatório dispensado, por força do art. 38 da Lei n. 9099/95 c/c art. 27
da Lei n. 12.153/09.

Decido. 

Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Fernanda Bariani
Barreto em desfavor do Município de Lages, aduzindo, em síntese, que sofreu lesões
no tornozelo direito, em decorrência de queda em bueiro aberto na via pública, no
dia 03/01/2019.

Em razão disso, pretende a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com relação à responsabilidade a que está sujeito o réu, pessoa
jurídica de direito público, por ato de seus agentes, em regra geral, é aquela prevista
no art. 37, § 6º, da CF, ou seja, de caráter objetivo, in verbis:

Art. 37. [...]

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Sem grifo no original).

Seguindo tal diretriz, o CC/2002 estabelece regra semelhante, em seu
art. 43, registrando que "as pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os candidatos do dano, se
houver, por parte destes, culpa ou dolo" (Novo Curso de Direito Civil,
Responsabilidade Civil, vol. 3. 15. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017; p. 143).
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Ademais, é cediço que "'A pessoa jurídica de direito público responde
objetivamente pelos danos decorrentes de evento lesivo originado por omissão
específica sua, ou seja, por omissão a um dever legal de agir concreta e
individualizadamente de modo a impedir o resultado danoso" (TJSC, AC n.
2013.078507-4, de Timbó, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em
14/07/2015).

Logo, tratando-se de hipótese de omissão específica, aplica-se a teoria
objetiva, que, dispensando a comprovação de culpa, exige apenas a caracterização
do dano e do nexo de causalidade com o ato combatido. 

Na espécie, a conduta lesiva imputada à ré - omissão quanto à
preservação da via pública -, assim como o dano e o respectivo nexo de
causalidade podem ser plenamente observados e comprovados ao exame do
conjunto probatório constante nos autos, notadamente o prontuário médico, a ficha
de atendimento do SAMU e as reportagens realizadas à época, os quais confirmam a
má conservação da via pública e a queda da autora no buraco lá existente.  

Destaco que a ficha de atendimento do SAMU atesta, com precisão, a
ocorrência da queda da autora, com lesão no tornozelo direito, na Rua Presidente
Nereu Ramos, próximo à Loja Berlanda (ev. 1, doc. 6, p. 3), o que aliado às demais
provas (reportagens) não deixam dúvidas acerca do nexo de causalidade entre a
conduta do réu e as lesões sofridas pela autora. 

Como é cediço compete ao réu promover a manutenção da via pública,
de forma a assegurar a integridade física dos pedestres. Se não o fizer, deverá
responder por eventuais danos que pessoas venham a sofrer. 

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido
de que "o ente político tem o dever de fiscalizar e conservar a situação das áreas
públicas destinadas aos transeuntes, decorrendo tal obrigação do exercício de seu
Poder de Polícia" (AResp n. 737.678, rel. Min. Humberto Martins, j. 10.8.15)

Dito isso, e preenchidos os pressupostos necessários (nexo de
causalidade entre o dano e o ato ilícito) é inequívoca a responsabilidade da ré pelos
danos sofridos pela autora. 

No tocante aos alegados danos morais, preconiza o art. 5º, inciso X, da
Constituição Federal de 1988: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;".
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A caracterização do dano moral, por outro lado, depende da efetiva
comprovação da violação da esfera íntima da personalidade da vítima, trazendo
angústias que ultrapassam o mero dissabor. 

Na hipótese, é inegável que a queda narrada na exordial resultou em
sofrimento psicológico, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, sobretudo
porque a autora sofreu "entorse de tornozelo direito" (ev. 1, doc. 6, p. 4), com a
necessidade imobilização do tornozelo pelo período mínimo de 7 dias (ev. 1, doc. 6,
p. 6).

Assim, diante da agressão à integridade física da autora, é devida
compensação pelos transtornos sofridos pela autora.

A par disso, e observando-se o caráter compensatório e pedagógico da
indenização, bem como a extensão do dano sofrido pela autora e a ausência de
gravidade das lesões, considero proporcional e razoável o arbitramento da
indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que,
inclusive, encontra-se em compasso com os valores fixados para casos semelhantes.
(vide TJSC, Apelação n. 0003424-06.2011.8.24.0104, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23-
02-2021; TJSC, Recurso Inominado n. 0311159-11.2017.8.24.0038, de Joinville, rel.
Ana Karina Arruda Anzanello, Segunda Turma Recursal, j. 27-10-2020).

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de CONDENAR o
Município de Lages ao pagamento de indenização por danos morais, no montante
de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a contar da
publicação da sentença (Súmula n. 362/STJ), e juros de mora, nos termos do art. 1º-
F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a contar do evento
danoso (Súmula n. 54/STJ).

Deixo de condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c
art. 27 da Lei 12.153/09. 

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

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 11 da Lei 12.153/09).

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos, dando-se baixa na estatística.
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Documento eletrônico assinado por RAFAEL STEFFEN DA LUZ FONTES, Juiz de Direito, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310021381907v6
e do código CRC 10793222. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RAFAEL STEFFEN DA LUZ FONTES 
Data e Hora: 16/11/2021, às 14:31:24 
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