PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NATAL

Procedimento Ordinário nº: 0015105-36.2010.8.20.0001
Autor: Estado do Rio Grande do Norte
Réu: José Regivaldo Rodrigues da Silva

SENTENÇA

O Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a presente ação de conhecimento em
face de José Regivaldo Rodrigues da Silva, alegando, em apertada síntese, que, em 15 de abril de 2006, o
demandado, policial militar, conduzia a viatura pertencente à 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim,
modelo Meriva, placa MZB 6409, fora de serviço e para tratar de assunto pessoal, quando perdeu o controle
do veículo, atingiu o meio fio do canteiro central, tombou e caiu no lado oposto da pista, causando danos
materiais ao Estado.
Requereu, ao final, a condenação da parte ré ao pagamento dos danos materiais ao
ente público, no valor de R$ 44.490,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais.
Fundamentou a sua pretensão nos Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Juntou
os documentos de fls. 08-142.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação, na qual aduziu não haver prova
de sua culpa pelo acidente automobilístico. Ressaltou que o procedimento administrativo no qual se baseia a
presente demanda foi encerrado sem a apresentação de defesa pelo servidor, de modo que, não tendo
respeitado a ampla defesa e o contraditório, não poderia ser usado como meio de prova em seu desfavor.
Argumentou que eventual utilização indevida da viatura policial somente poderia ensejar a aplicação de
sanções de ordem administrativo-disciplinar, jamais podendo levar à conclusão sobre sua responsabilidade
pela ocorrência do acidente.
Sustentou também o demandado que o conjunto probatório que acompanhou a
inicial indica que o acidente, em verdade, foi provocado pela soma entre a falta de manutenção da viatura e
erros estruturais na via de tráfego, permitindo o acúmulo de águas pluviais em local de largo trânsito de
veículos. Por fim, pontuou, quanto aos danos materiais alegados, que é necessária a indicação precisa do
montante do prejuízo gerado, não podendo o Estado buscar indenização de valor equivalente a um veículo
novo, do mesmo modelo.
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Ao final, pediu que fosse julgado improcedente o pedido formulado pelo autor ou,
sucessivamente, fosse reconhecida a culpa concorrente da Administração Pública pela ausência de
conservação do veículo. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação do valor de veículo em
consonância com o seu real estado de depreciação.
A representante do Ministério Público declinou da intervenção no feito.
Foi realizada audiência de instrução, tendo sido frustrada a tentativa de conciliação
ante a ausência da parte ré. A parte autora, na oportunidade, afirmou não ter outras provas a produzir e
pugnou pelo julgamento do feito.
É o que importa relatar. Decido.
Consoante anteriormente relatado, pretende o Estado ser indenizado pelos danos
materiais que alegou ter sofrido em decorrência de acidente automobilístico que, segundo afirmou, foi
causado pelo demandado, policial militar, quando conduzia viatura pertencente à 2ª Delegacia de Polícia de
Parnamirim.
Pois bem, no que tange à responsabilidade civil do servidor público, surgirá a
obrigação de reparar o dano que tenha causado à Administração ou a terceiro nos casos em que haja a
comprovação do dano sofrido, da conduta civilmente culposa – comportamento doloso ou culposo em
sentido estrito –, além do nexo de causalidade entre ambos. Trata-se, pois, de hipótese em que deve ser
aplicada a teoria subjetiva da responsabilidade, tornando necessária a averiguação acerca da existência do
elemento subjetivo no agir do servidor, seja ele o dolo ou a culpa, em qualquer de suas três modalidades:
imprudência, imperícia ou negligência.
In casu, a narrativa contida na inicial atribuiu ao réu a seguinte conduta: em 15 de
abril de 2006, após ter prestado plantão na 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim, o demandado saiu de seu
serviço, por volta das 8 horas, na própria viatura daquele órgão, no intuito de prestar socorro à sua filha, que
estava doente; ao retornar para a unidade policial, em horário próximo às 9 horas, o réu tentou ultrapassar
uma motocicleta na BR 101, quase em frente ao cemitério Morada da Paz, no bairro de Emaús, quando
perdeu o controle do carro e capotou, causando graves danos materiais ao veículo de propriedade do
postulante.
O Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 28-31) assim descreveu o acidente: o
veículo 1, ao ultrapassar o veículo 2 (não identificado), perdeu o controle da direção, colidiu com o
meio-fio, capotando em seguida. O mesmo documento apontou que, no local, não havia sinalização
horizontal ou vertical, a pista se encontrava molhada e havia neblina.
Por sua vez, o laudo de exame em local de ocorrência de tráfego (fls. 33-36),
indicou que o acidente se deu em uma curva – transição de saída de um trecho curvo para um trecho reto –,
em declive, com duas pistas separadas por um canteiro central, cada uma com três faixas de rolamento não
delimitadas entre si, pavimentadas em concreto asfáltico e, naquele momento, se encontrava molhada.
Indicou que o trecho em questão se encontrava "temporariamente sem controle de tráfego por sinalizações
horizontal ou vertical, visto que estava em reforma de seu pavimento e havia recentemente recebido uma
cada de recapeamento asfáltico; e, por ocasião dos exames, o tempo se apresentava chuvoso".
O referido laudo, ao tratar da dinâmica do acidente, atestou que a perda do controle
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do veículo pelo demandado se deu por motivos que não puderam ser materializados, não havendo marcas de
frenagem que indicassem a velocidade que desenvolvia no momento anterior ao capotamento.
De outro lado, ouvido em procedimento administrativo (fls. 103-104), o
demandado confirmou que estava saindo de plantão na 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim, quando se
dirigiu até a sua casa para prestar socorro a sua filha que se encontrava doente, levando a medicação que
necessitava. Afirmou que, na volta para a delegacia, derrapou em uma poça d'água, vindo a capotar. Acerca
da velocidade que desenvolvia no momento do acidente disse: "Que esclarece que a velocidade aproximada
desenvolvida durante o acidente era de 80 a 100 km/h; que sendo (sic) de seu costume andar com veículo
sempre devagar, entretanto, naquele dia só estava desenvolvendo aquela velocidade, porque a policial
Iracema pediu ao interrogado que retornasse para delegacia com urgência, por a mesma estava diante de
uma ocorrência que teria que dar continuidade com a viatura".
Dessa forma, analisando os elementos de prova contidos nos autos, em especial
aqueles acima apontados, concluo ter ficado caracterizada a culpa na conduta perpetrada pelo réu, eis que
este, fora de serviço e de forma imprudente, utilizando-se de viatura de propriedade estatal, empreendeu alta
velocidade, incompatível com as condições de tempo e da pista em que se deslocava.
Com efeito, espera-se do condutor de veículos automotores que, em dias de chuva
ou neblina, em que haja água na pista e, sobretudo, em curvas e pistas não sinalizadas, reduza a velocidade,
porquanto é razoável supor que, nessas circunstâncias, é maior o risco de perda do controle do automóvel e,
consequentemente, de acidentes. Assim preceitua o Art. 220, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual
capitulou como infração grave de trânsito a conduta de "deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito: (...) IV – ao aproximar-se de ou passar por interseção não
sinalizada; (...) VI – nos trechos em curva de pequeno raio; (...) VIII – sob chuva, neblina, cerração ou
ventos fortes; (...) X – quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado".
Contrariando tais regras, todavia, segundo se nota da leitura de seu depoimento em
procedimento administrativo, o réu, no momento do acidente, dirigia a viatura em questão com velocidade
aproximada de 80 km/h a 100 km/h, conduta esta que entendo imprudente diante das condições do tempo e
da pista que enfrentou: o dia estava chuvoso, com neblina, em uma estrada sem sinalização vertical ou
horizontal, em uma curva.
Nesse ponto, ressalto que, ao contrário do que defendeu o demandado em sua peça
contestatória, não há óbice à ponderação, por este Juízo, dos documentos que integram a sindicância
instaurada em seu desfavor. Ora, o Art. 131, do Código de Processo Civil, autoriza ao magistrado a livre
apreciação da prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, desde que aponte os
motivos que formaram o seu convencimento. Desse modo, considero que o depoimento do réu, ainda que
prestado na esfera administrativa, juntamente com os demais elementos apontados, possui força probante
suficiente para demonstrar a presença do elemento subjetivo em sua conduta, não havendo qualquer
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, porquanto não apenas foi lhe dada a oportunidade
de contestar a versão dos fatos ali apontada, mas também de prová-la inverídica, tendo, no entanto, se
desincumbido de tal ônus.
Ademais, no que tange à alegação de culpa concorrente do Estado, em razão de
suposta má conservação da viatura em questão, noto que o demandado não trouxe aos autos qualquer prova
que embasasse a sua afirmação. Ao mesmo tempo, o já mencionado laudo de exame em local de ocorrência
de tráfego (fl. 35), atestou que "os sistemas de direção e de freios estavam perfeitos, articuláveis e atuantes
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e os pneumáticos em condições normais de uso nos momentos que antecederam o evento em apreço".
Por fim, os danos materiais sofridos pelo autor encontram respaldo nas fotos de fls.
38 a 46, bem como na descrição das avarias apresentadas pelo veículo à fl. 34, também do laudo de exame
em local de ocorrência de tráfico, segundo a qual: "o veículo mostrava, por ocasião do evento, danificação
generalizada do setor superior, compreendedo atritamento, amassamento e empenamento da capota e de
suas colunas laterais direitas e quebramento e arrancamento do suporte das luzes intermitentes; e
danificações parciais de outros setores, compreendendo atritamento e amassamento do capô, quebramento
do pára-brisa anterior e do retrovisor esquerdo, esvaziamento dos pneus direitos e empenamento do
pára-choque anterior, das portas laterais e da roda anterior direita, com vestígios de terra e grama, e
quebramento da sinaleira posterior direita; com orientações predominantes da dianteira para a traseira e
da direita para a esquerda do veículo".
Assim, provado o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre eles,
configurada está a responsabilidade do réu, devendo este indenizar o Estado do Rio Grande do Norte pelos
danos que causou ao bem público ora discutido.
Há que se notar, contudo, que o quantum indenizatório requerido pelo Estado, R$
44.490,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), não apenas se baseou em veículo novo,
desconsiderando que sobre o valor viatura acidentada incide a desvalorização pelo uso, como também se
encontra desacompanhado de prova do montante do prejuízo efetivamente sofrido – avaliação ou orçamento
do conserto do automóvel ou procedimento de compra do mesmo. Tanto é que o despacho proferido pelo
Procurador do Estado no procedimento administrativo (fl. 139), em que se questionou o quanto o autor
gastou para consertar o veículo avariado ou se houve perda total, quedou sem resposta. Outrossim, para que
não reste ilíquida a sentença, reputo razoável reduzir-se em 1/3 o valor da cobrança, haja vista que o
automóvel danificado, como dito, era usado.
CONCLUSÃO
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar o réu José Regivaldo Rodrigues da Silva ao pagamento de indenização pelos danos materiais que
causou ao Estado do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 29.660,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta
reais).
Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo em razão da mediana
complexidade do direito discutido e o trabalho exigido do causídico, vez que a presente demanda exigiu a
realização de audiência.
Determino, por fim, que no valor a ser pago incida a correção monetária pelo
INPC, acrescentado o percentual de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 161, § 1º,
do Código Tributário Nacional, a contar da data do evento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Natal/RN, 28 de abril de 2014.

Everton de Amaral Araujo
Juiz de Direito Auxiliar

