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 Poder Judiciário  da Paraíba
10ª Vara Cível da Capital

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0854797-12.2020.8.15.2001

D e c i s ã o  I n t e r l o c u t ó r i a

 

Vistos, etc.

Vanessa dos Santos Rodrigues Brito e outra, já qualificadas à exordial, promovem, por
intermédio de causídico devidamente habilitado, e sob os auspícios da justiça gratuita, Ação Reparatória
por Danos Morais Reflexos e Danos Materiais com Arbitramento de Pensão por Morte em face de
Mônica Nasiasene Gomes da Silva, também qualificada, no afã de obterem provimento judicial de
urgência que venha compelir a promovida a pagar alimentos provisionais mensais às autoras, no valor de
2/3 (dois terço) do salário mínimo, até julgamento final da demanda.

Aduzem as promoventes, em breve síntese, que são esposa e filha, respectivamente, de Valdeci
Pedro de Brito, falecido em 02/01/2020, em decorrência de traumatismo crânio encefálico provocado por
atropelamento.

Informam que na manhã do dia 01/01/2020 o esposo e pai das promoventes deslocava-se de
bicicleta para o trabalho, na faixa prioritária para ciclistas existente na Av. Governador Antônio Mariz, no
Portal do Sol, quando foi violentamente atingido pelo veículo conduzido pela ré, a qual teria mudado de
faixa subitamente, e sem nenhuma razão aparente, vindo a atingir a indigitada vítima.

Relatam, ainda, que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Trauma com intubação
orotraqueal e ventilação mecânica, no entanto não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito, já no
hospital, em consequência de edema cerebral e de hemorragia interna.

Asseveram, outrossim, que estão a necessitar de alimentos provisionais, porquanto com o
falecimento do esposo e pai das promoventes, as dificuldades financeiras aumentaram, já que o de cujus 
era o principal provedor da casa.

É o que interessa relatar.

Passo a decidir.

De proêmio,  formulado pelas autoras.defiro o pedido de Justiça Gratuita

É cediço que a tutela de urgência, inserida em nosso ordenamento jurídico-processual pela Lei
13.105/2015, reclama, para sua concessão, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese trazida a julgamento, impõe-se a concessão da tutela de urgência, haja vista a
presença dos requisitos legais inerentes à espécie.
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No que concerne à probabilidade do direito, diviso a presença de tal requisito na hipótese sub
porquanto as provas carreadas com a peça de ingresso deixam patente que o extinto Valdeciexamine, 

Pedro de Brito era casado com a primeira promovente e pai da segunda, tendo vindo a óbito em
decorrência de traumatismo crânio encefálico provocado por acidente de trânsito, conforme positiva a
certidão de óbito hospedada no Id nº 36469643.

É bem verdade, e negar-se não há, que toda a situação fática e dinâmica do acidente que ceifou a
vida do extinto Valdeci Pedro de Brito será melhor analisada na instrução processual, com a coleta de
provas e depoimentos para melhor formação do convencimento do julgador, inclusive a respeito da
culpabilidade da ré, no entanto não se pode olvidar que o contexto probatório carreado aos autos traz
fortes indícios de que a ré teria sido a responsável pelo acidente, já que este aconteceu numa faixa de pista
preferencial à ciclista (ciclo faixa), conforme positiva o laudo de Id nº 36469616, pág. 4, com velocidade
máxima de 40km/h, certamente não observada pela ré, segundo relatado por testemunhas.

Com efeito, os elementos de prova trazidos aos autos deixam antever a culpa da ré pelo acidente,
o que, a meu juízo, é suficiente para, em sede cognição sumária, arbitrar os alimentos provisionais.

Colhe-se, ainda, dos autos que o era pedreiro e o principal provedor da família, sendo,de cujus 
pois, presumida a necessidade das autoras em relação aos alimentos provisionais.

 desnecessário seria lembrar que o direito das autoras aos alimentos provisionais encontraIn casu,
guarida no art. 948, II, do CPC, o qual estabelece, in verbis:

Art. 948 – No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I – Omissis;

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a
duração provável da vida da vítima.

No que tange ao vislumbro de igual modo sua presença no caso empericulum in mora, 
disceptação, porquanto é presumida a necessidade que as autoras têm em receber os alimentos
provisionais para a própria sobrevivência, pois o conforme dito alhures, era o principal provedorde cujus, 
da família.  Ademais, seria completamente desarrazoado exigir que elas aguardassem o final da demanda
para só assim poderem fazer jus aos alimentos.

Em situações desse jaez, assim vem se manifestando a jurisprudência. Confira-se.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA
A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO -
CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA
MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR -
PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - De acordo
com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela
antecipada pretendida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo - Tem cabimento a
fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um)
salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de
vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o
julgamento final da lide, tendo em vista que elas
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dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito
na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal -
Aplica-se o princípio do mal maior em detrimento da
irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de
dano maior é inverso. V.v:- Para o deferimento da
antecipação de tutela é necessária a presença dos requisitos
do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito
e o perigo de dano concreto - Não demonstrada a
necessidade emergencial do recebimento da pensão,
havendo prova de que as recorrentes estão recebendo
quantia suficiente para auxiliar no seu sustento, deve-se
manter o indeferimento da tutela de urgência.(TJ-MG - AI:
10000190541334001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de
Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

 

Poder-se-ia objetar que a concessão dos alimentos seria medida irreversível por não possibilitar
restituição, no entanto tal argumento não prosperaria, pois sendo os alimentos provisionais
imprescindíveis à sobrevivência das autoras, aplica-se ao caso o princípio do mal maior, que, segundo
Cândido Rangel Dinamarco, em Nova Era do Processo Civil, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 64: "Ao
juízo do mal maior associa-se o juízo do direito mais forte, que deve aconselhar o juiz a ponderar
adequadamente as repercussões da medida que concederá, redobrando cuidados antes de determinar
providências capazes de atingir valores de tão elevada expressão econômica, política ou humana, que
somente em casos extremos devam ser sacrificados".

Urge, por fim, destacar que a tutela de urgência ora concedida poderá ser revogada ou revista em
qualquer momento, desde que novos elementos de prova sejam trazidos aos autos.

Por todo o exposto, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, , com fulcro no art.concedo
300 do Novo Código de Processo Civil,  requerida  para determinar que aa tutela de urgência  initio litis,
promovida doravante preste alimentos provisionais mensais às autoras, no valor de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo, até julgamento final da demanda, devendo o pagamento ocorrer até o dia 10 de cada mês
(o primeiro pagamento deverá ocorrer até o próximo dia 10/12/2020).

Fica autorizado o depósito judicial da quantia devida enquanto não vier aos autos informação
sobre dados bancários da autora para a devida transferência.

 Intimem-se as partes, expedindo-se, para a promovida, . mandado em caráter de urgência   

Nos termos do art. 334 do CPC, designe a escrivania audiência de conciliação a ser realizada pelo
CEJUSC II.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, e cite-se a parte ré para que compareçam à audiência
de conciliação designada, fazendo constar, em ambos os casos, a advertência de que as partes deverão
estar acompanhadas de seus advogados, podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir –, bem assim de que o não comparecimento injustificado
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa, e que o prazo de 15
(quinze) dias para contestar a ação terá como termo inicial a data da audiência de conciliação (art 335, I,
do CPC).

  

João Pessoa (PB), 20 de novembro de 2020.
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Ricardo da Silva Brito

     Juiz de Direito  

Num. 36919394 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: RICARDO DA SILVA BRITO - 20/11/2020 16:34:53
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016345296100000035236758
Número do documento: 20112016345296100000035236758


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 36919394 | 20/11/2020 14:53

