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CONCLUSÃO
Aos 01 dias do mês de Outubro de 2013, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Elsi Antônio Dalla Riva. 
Eu, _________ Fabiane Palmira Barboza - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 2ª Vara Cível
Processo: 0001593-18.2013.8.22.0003
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente: Civaldo da Silva Pelito
Requerido: Eucatur - Emp. União Cascavel de Trans.e Turismo Ltda; Companhia 
Mutual de Seguros

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Civaldo da Silva Pelito, qualificados na inicial, ajuizou ação de indenização 
por danos  morais em face de Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e 
Turismo Ltda.,  também qualificada, alegando, em síntese, que no dia 01 de abril de 2010, 
Ebert da Silva  Coelho foi atingido por um ônibus pertencente a requerida, quando este, 
juntamente com os  a genitora, o padastro e os irmãos Géssica e Wesley, aguardavam na 
rodoviária intermunicipal de Jaru. Afirmam que devido ao péssimo  estado de conservação 
do veículo, que veio a perder o freio, alcançou a plataforma dos  passageiros e albarrou o 
pequeno Ebert, levando-o a óbito, pelo que requer a quantia de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil  reais) a título de indenização por danos morais.

Juntou documentos às fls. 14/112.

Citado (fl. 117), o requerido ofereceu contestação às fls. 119/129, oferecendo 
preliminar de denunciação à lide da seguradora Companhia Mutual de Seguros, e no mérito 
citando o acórdão proferido nos autos nº 0003894-40.2010.8.22.0003, afirma estar 
declarada a responsabilidade da ré, restando apenas a analise se o autor possui direito ao 
recebimento de indenização por danos morais.  

Citada a denunciada às fls. 149, a mesma apresentou contestação às fls. 
150/174, aduzindo em síntese  que o valor da indenização deveria seguir os limites 
previstos na apólice e que não haveria nexo causal diante da falta de comprovação de 
danos morais, por ser o autor considerado um pai ausente.

Intimadas as partes para especificarem provas, somente a parte requerida se 
manifestou pleiteando o julgamento antecipado da lide (fls. 249), conforme certidão de fls. 
250.

É o relatório.
Decido.

Considerando se tratar de matéria de direito e que as provas careadas nos 
autos são suficientes para a apreciação do juízo, conheço diretamente do pedido, com 
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fundamento no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares pendentes, vez que a única preliminar de denunciação à 
lide, já foi  apreciada em momento oportuno. 

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

Desnecessário se faz a dilação probatória neste feito, uma vez que este juízo 
procedeu a instrução processual e julgou os autos nº 0003894-40.2010.8.22.0003, que tinha 
os mesmos fatos como objeto de lide.

Não há controvérsias acerca da responsabilidade objetiva da empresa 
requerida Eucatur, sendo que a mesma, em sede de contestação afirma ser declarada sua 
responsabilidade, havendo apenas necessidade de proceder-se analise de eventual direito 
no recebimento de indenização por danos morais. 

Cumpre ressaltar, que o entendimento pela responsabilidade da requerida 
Eucatur foi consolidado no acórdão proferido nos autos nº 0003894-40.2010.8.22.0003, 
proveniente deste juízo.

No tocante a responsabilidade da denunciada Companhia Mutual de 
Seguros, também dispensa maiores ponderações, visto que alegaram tão somente que a 
indenização deveria ser paga nos limites estabelecidos na apólice de seguro.

Devidamente constatada, então, a responsabilidade da requerida e da 
denunciada, cumpre agora delimitar a forma de reparação, a partir da extensão dos danos 
sofridos pelo autor, em obediência ao disposto no art. 944 do Código Civil.

Por tudo que consta nos autos, é inegável a ocorrência dos danos morais, 
ocasionados pela lesão irreparável ao bem jurídico maior, qual seja a vida humana, da qual 
resultou para o requerente, na perda do filho.

Sobre o assunto, o professor Pires de Lima se firma no sentido de que 
"reconheçamos que todas as ofensas contra a vida e integridade pessoal, contra o bom 
nome e reputação, contra a liberdade no exercício das faculdades físicas e intelectuais, 
podem causar um forte dano moral à pessoa ofendida e aos parentes, por isto mesmo estes 
têm o direito de exigir uma indenização, pecuniária, que terá função satisfatória" (Revista 
Forense. Vol. 83, p. 422).

No caso dos presentes autos, então, o dano moral consiste na dor sofrida 
pelo requerente em virtude da morte do filho, cuja prova exigível é a singela decorrência do 
óbito, que vem a romper sentimentos e expectativas.

Não obstante, a requerida alega muito embora ser o autor pai de  Ebert, o 
mesmo sempre foi um pai ausente, não havendo assim liame que ligasse a perda do filho 
com uma dor susceptível de reparação.

Nota-se, portanto, um distanciamento da figura paterna na vida do de cujus, 
pois quando o sr. Civaldo separou-se da genitora quando esse tinha apenas 08 meses de 
vida e que, apesar do pequeno Ebert ter consciência de quem era seu pai, chamava-o de 
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tio.

No entanto, o vinculo biológico não se extingue pela inércia, sendo fato, que 
poderia o pai redimir-se de sua ausência e retornar o vinculo com seu filho, o que foi 
suprimido, retirando-lhe o direito de ter a companhia de seu filho consigo.

Acerca de legitimidade para pleitar os danos morais, o nobre jurista Rui Stoco 
esclarece que: 

"Para entender e identificar quem pode legitimar-se e credenciar-se para a causa 
deve-se perquirir quem foi efetivamente atingido em seus sentimentos anímicos, em 
razão da morte [•c] Tanto pode ser parte legítima o pai, o irmão, o filho, o sobrinho ou 
qualquer outro parente, como, ainda, um terceiro como, ad exemplum, os chamados 
conviventes, os companheiros, ainda que essa relação seja entre pessoas do mesmo 
sexo. O fundamento é que se possa identificar nessas pessoas uma lesão efetiva a 
valores não materiais e que lhes tenha causado dor, tristeza profunda, desamparo, 
solidão e outros sentimentos de ordem subjetiva que justifiquem a compensação" 
(Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 
224/225).

Desta maneira, verifica-se o entendimento do STJ no julgado que colaciono:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR DE IDADE. 
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RELAÇÃO AFETIVA CONTROVERSA 
ENTRE VÍTIMA E AUTORA. MENOR INSERIDO EM FAMÍLIA DIVERSA COMO SE 
FILHO FOSSE. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO PARA OS RÉUS. RELEVÂNCIA NA 
DOSIMETRIA DA CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. NÃO-
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA SEQUER PRESUMIDA. 
[•c] 3. Se, por um lado, a autora se distanciou de seu filho biológico nos últimos dois 
anos de sua vida, não é menos verdade que durante os outros nove anos o menor com 
ela conviveu, não sendo possível afirmar-se que inexistiu dor moral decorrente da perda 
precoce do seu filho. 4. Com efeito, muito embora a legitimidade para pleitear-se 
indenização por danos morais, decorrentes de morte, tenha tido como pressuposto o 
grau de parentesco entre a vítima e o requerente, tal solução não é destituída de causa. 
Em realidade, a depender do grau de parentesco, presume-se a existência de laços 
afetivos sólidos, cujo rompimento em razão da morte do querido ente gera sofrimento 
indenizável. Destarte, mostra-se relevante à determinação da legitimidade para receber 
indenização por dano moral, em última análise, e sobretudo, os laços afetivos entre a 
vítima, em vida, e o autor da ação, cuja existência é presumida em parentes próximos, 
porquanto nesses casos os fatos tidos por danosos, de regra, conseguem ingressar na 
esfera da dignidade da pessoa, causando-lhe abalo moral. 5. Verifica-se o duplo escopo 
da condenação civil: a recomposição ou compensação do dano e a sanção do causador 
do dano, em razão da reprovabilidade de sua conduta. 6. O Direito, além de não 
compactuar com enriquecimentos sem causa, quando consideradas as condições da 
vítima, também não tolera condenações por demais severas, se consideradas as 
particularidades inerentes ao ofensor, sob pena de, nessa última hipótese, a sentença 
condenatória ir muito além da reprimenda necessária e suficiente à dissuasão/punição do 
causador do dano. 7. No caso em julgamento, as próprias consequências do ilícito - a 
morte de menor acolhido pelos réus como se filho fosse - assumiram por si o caráter 
educativo/punitivo da reparação civil, e tais circunstâncias devem ser consideradas na 
dosimetria da reprimenda civil, sob pena de recair sobre os autores do ilícito um abjeto 
bis in idem, rechaçado pelo ordenamento. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente 
provido. (STJ   , Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 
17/08/2010, T4 - QUARTA TURMA)
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É notório o direito do autor de ver reparado o dano moral sofrido, pois não 
pode alegar-se que o requerente não possuía sentimentos em relação ao filho pela simples 
ausência. Os vínculos que unem pai e filho são fortes por si só para ensejar o direito a 
reparação. 

Não obstante este fato, deve ter-se em mente, que o pai jamais terá o filho 
consigo novamente, não podendo usufruir dos encantos da infância deste, podendo até 
amargar-se pelo fato de sua ausência enquanto o menor estava em vida e de que nunca 
terá a oportunidade de repará-la.

De fato, o dano experimentado pelo autor não se compara àquele sofrido 
pelos parentes mais próximos, como o da mãe, irmãos e padrasto, que possuíam vinculo 
afetivo direto com o menor, sendo assim, proporcional o dever de indenizar.

Desta maneira é o entendimento dos Tribunais pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MORTE 
DE PRESO OCORRIDA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 
DANOS MORAIS DEVIDOS SOMENTE AOS FILHOS DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO 
DEVIDA, PORÉM REDUZIDA, NA HIPÓTESE EM QUE OS DESCENDENTES NÃO 
CONVIVIAM COM O DE CUJUS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO 
AFETIVO, INOBSTANTE O VÍNCULO CONSANGÜÍNEO - PROPORCIONALIDADE NO 
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. [•c] 2. A indenização por danos morais é admitida 
como forma de mitigar os sofrimentos experimentados pelos filhos da vítima falecida, da 
qual ficaram privados do seu convívio para sempre, compensando-se suas angústias, 
dores, aflições e constrangimentos pela perda do ente querido, impondo-se ao culpado 
ou responsável pena pecuniária pelo mal causado. O pretium doloris pelo falecimento de 
uma pessoa, não se quantifica e objetiva dar uma satisfação ou compensação de ordem 
material aos parentes, de modo a atenuar-lhes o sofrimento. Entretanto, apesar de ser 
evidente os reflexos na estrutura emocional dos filhos e o sofrimento que a morte 
provoca, precisa ser levado em consideração que os filhos já não mais guardavam 
qualquer vínculo com o pai que justificasse um abalo moral mais intenso, eis que o fato 
de o de cujus encontrar-se longe da cidade em que viviam os seus descendentes, reforça 
a presunção de inexistência de uma possível relação mais próxima entre eles, motivo 
pelo qual o dano moral merece ser arbitrado de forma proporcional ao sofrimento, que 
não pode ser considerado como o mesmo daquele sentido pelo filho que conviveu por 
muitos anos com o pai e vêm a perdê-lo. [•c] (TJ-SC - AC: 303255 SC 2005.030325-5, 
Relator: Nicanor da Silveira, Data de Julgamento: 25/05/2006, Primeira Câmara de Direito 
Público).

Obviamente, indenizar o dano moral não se trata de pagar a vida do filho, 
que não tem preço, mas apenas de conceder um paliativo, pois como afirma Augusto 
Zenun, em análise aos ensinamentos de Cunha Gonçalves, •go sofredor necessita de 
meios para se recuperar, para se distrair, como se distrai uma criança que cai e se 
machuca, aliviando se ao receber um brinquedo•h (Dano moral e sua reparação. 7ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998, p. 123)

Mas para não se incorrer no erro de tornar a indenização um meio de 
enriquecimento indevido por parte do autor, tem que ser considerada, ainda, a capacidade 
econômica deste, exercendo a profissão de tratorista.
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Visando desestimular a reiteração de conduta pela parte requerida, ressalto 
que se trata de uma grande empresa de transporte coletivo, capaz de suportar o ônus da 
indenização fixada no dispositivo, sem que lhe cause desequilíbrio econômico.

Desta maneira, ponderando o fato do pai ter sido ausente na vida do menor 
Ebert, porém tendo em consideração o vinculo biológico existente entendo proporcional o 
dever de indenizar o dano sofrido pelo autor no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, 
condeno a requerida Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo 
Ltda., ao pagamento da indenização a título de dano moral ao autor a quantia de  R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor Civaldo da Silva Pelito.

Acrescento que os juros e correção monetária das indenizações 
supracitadas, correrão a partir da publicação desta. 

Condeno ainda, a requerida, ao pagamento de honorários advocatícios em 
favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide, para o fim de condenar a 
denunciada Companhia Mutual de Seguros a ressarcir a requerida Empresa União 
Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., nos valores a serem pagos por esta aos 
autores, até o limite contratado na apólice.

Custas pro rata entre a requerida e a denunciada.

Transitada em julgado e recolhidas as custas finais, arquivem-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Jaru-RO, segunda-feira, 7 de outubro de 2013.

Elsi Antônio Dalla Riva 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Outubro de 2013. Eu, _________ Fabiane Palmira Barboza - Escrivã(o) Judicial, 
recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
1017/2013.


