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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

 

Registro: 2016.0000632382 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº  

0046594-64.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 

________________ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento a 

remessa oficial e apelo da FESP e negaram provimento ao recurso da autora, v.u.. 

Sustentou oralmente o advogado Eliezer Pereira Martins.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

RICARDO ANAFE (Presidente) e SOUZA MEIRELLES. 

São Paulo, 31 de agosto de 2016. 

DJALMA LOFRANO FILHO 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

Apelação nº 0046594-

64.2010.8.26.0053 
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Apelante/Apelado: ___________________  

Apelado/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo 

Comarca: São Paulo 

Juiz: Randolfo Ferraz de Campos 

RELATOR: Djalma Lofrano Filho 

Voto nº 8437 

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. 

POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ.  
Pretendida pela autora a promoção ao posto que ocupava 

antes de se aposentar. Sentença determinando a promoção 

da autora ao cargo imediatamente superior àquele ocupado 

no momento da reforma, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 

nº 5.451/86. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a 

autora sofreu acidente de trabalho em razão da explosão de 

uma bomba dentro do local onde laborava, fator decisivo 

para agravar seu problema auditivo preexistente, tornando-

a incapaz para exercer suas atividades. Atividade policial 
que consistiu no fator principal para o seu adoecimento. 

Direito à promoção ao cargo subsequente, conforme 

previsão legal. Sentença mantida, neste aspecto. Danos 

morais fixados em valor elevado na sentença. Redução 

determinada para R$  
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dentro de critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros de 

mora a partir do evento danoso (súmula 54, do STJ) e 

correção monetária desde a data do arbitramento, nos 

termos das Súmulas 54 e 362 do E. STJ. Correção monetária 

e juros de mora - Incidência das Leis 9.494/97, 11.960/2009 

e 12.703/2012, conforme orientação do STF sobre a matéria. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Apelo interposto pela 

autora visando à majoração da verba honorária advocatícia 

arbitrada. Descabimento. Valor arbitrado que se mostra 

consentâneo com o labor exigido e remunera de forma digna 

o profissional atuante. Sucumbência - Não obstante a parcial 

procedência do pedido formulado, a autora decaiu de parte 

mínima do pedido, ficando também mantida a condenação 

da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento integral 

das custas processuais e da verba honorária, nos termos do 

art. 21, parágrafo único, do CPC/73. Sentença parcialmente 

reformada. Recursos oficial e de apelação da Fazenda do 

Estado de São Paulo providos em parte e apelação da autora 

não provida.  
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Vistos. 

Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos  

da ação de rito ordinário ajuizada por _______________ em face da Fazenda 

do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 674/680vº, foi julgado 

parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a ré: (i) a proceder 

ao reenquadramento da aposentadoria da autora a fim de que passe a constar 

que se aposentou em virtude de lesão ou doença decorrente do exercício das 

funções laborativas, concedendo a ela todas as vantagens e benefícios daí 

advindos, devendo constar como data inicial da passagem à inatividade o dia 2 

de junho de 2010; (ii) a pagar à autora todas as diferenças remuneratórias 

advindas do reenquadramento da aposentação e da data fixada para o seu início 

corrigidas a partir do vencimento de cada parcela nos termos da fundamentação 

da sentença e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes da 

Lei Federal nº 11.960/09 e (iii) a pagar à autora indenização por dano moral no 

valor de R$ 50.000,00 com correção de janeiro de 2016 e acréscimo de juros 

de mora da data do evento, estes à taxa de 6% ao ano até o início da vigência 

da Lei nº 11.960/09, com a alteração dada pela Lei nº 12.703/12. A ré foi 

condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em R$ 9.000,00.  

A parte autora apelou e requereu a majoração da fixação  

dos honorários advocatícios (fls. 682/693). 

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo também  

apelou e sustentou o seguinte: a) da inexistência do direito à promoção; b) não 

há qualquer prova nos autos que ligue o acidente da demandante ao exercício 

da atividade policial; c) da ausência de dano moral, em razão da culpa exclusiva 

de terceiro, de modo a afastar a incidência da teoria do risco  
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administrativo; d) ou a redução da fixação do valor dos danos morais; e) 

aplicação integral da Lei nº 11.960/09 (fls. 697/709). 

Contrarrazões (fls. 711/738). 

É o relatório. 

De início, em respeito às garantias e direitos  

fundamentais conferidos pelo art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal de 

1988 e art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a presente 

decisão será analisada sob a ótica da lei processual vigente ao tempo de sua 

prolação - CPC/1973 -, e em atenção ao disposto no art. 14 do Código de 

Processo Civil de 2015 do seguinte teor: “a norma processual não retroagirá 

e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos 

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da 

norma revogada”. 

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por 

________________ em face da Fazenda do Estado de São Paulo afirmando que 

é soldado da polícia militar e trabalhou no Centro de Operações da Polícia 

Militar  COPOM a partir de 2004, onde adquiriu doença auditiva que se 

agravou após ter sido detonada bomba no local onde trabalhava, até que se 

tornou incapaz total e permanentemente para o trabalho. 

A autora requereu a reforma nas condições previstas no  

art. 1º da Lei Estadual nº 5.451/86, o pagamento das diferenças remuneratórias, 

considerada a graduação a que seria promovida e indenização por dano moral. 
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não há qualquer conclusão nas provas juntadas aos autos de que os problemas 

de saúde da autora tiveram como origem conduta da Administração ou nexo 

causal com seu ambiente de trabalho. 

A autora ingressou nos quadros da ré em 26 de  

novembro de 1997 e apresenta desde o ano de 2000 problemas auditivos, 

fazendo acompanhamento médico no ambulatório da Polícia Militar desde 29 

de outubro de 2004. Sua doença foi se agravando, até que, em 2 de junho de 

2010, ela  foi vítima de acidente enquanto laborava. Uma granada foi detonada 

no interior da sala onde a servidora trabalhava e, a partir deste momento, sua 

audição piorou ainda mais. 

De acordo com o laudo pericial, a autora apresenta  

sinais de disfunção motora da marcha (anda com apoio de bengala) e queixou-

se, na perícia, de início de perda do sentido da visão. Estes dados clínicos 

aliados à evolução da perda auditiva indicam a possibilidade de síndromes 

degenerativas centrais e possível evolução para a surdez.  

Nesse sentido o trauma agudo ocorrido não é fator  

causal da doença auditiva da autora, contudo, certamente atuou para agravar 

o quadro em um sistema auditivo sensibilizado (fls. 480). 

Conclui o laudo, ainda, que: Hoje a autora encontra-se  

com incapacidade laboral total e permanente para a função que exercia, de 

forma irreversível (fls. 480). 

Como bem salientou o magistrado a quo: Assim,  

embora o quadro degenerativo apresentado pela autora seja responsável, 

segundo apontado pelo laudo, pela patologia auditiva de que sofre ela, o  
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agravamento dela ocorreu em função da explosão praticada por seu colega de 

trabalho (fls. 676). 

(...) 

O evento ocorrido nas dependências da Corporação,  

então, atuou como concausa para o dano experimentado pela autora, tanto 

que, exatamente após o evento traumático em comento, a autora permaneceu 

afastada do labor, sob licença-saúde, ininterruptamente, o que não ocorria 

anteriormente, já que, embora com audição já afetada e mesmo com restrições 

diversas, laborava, conforme visto já foi a partir do documento de fls. 214/215 

(fls. 676v). 

A autora aposentou-se em 2 de abril de 2013 por doença  

ou lesão sem relação com o serviço. Todavia, sua aposentação deveria ter se 

dado em virtude de acidente do trabalho, uma vez que patente o nexo de 

causalidade entre sua invalidez e o ambiente laborativo.  

O pedido de promoção ao posto imediatamente superior,  

em razão da incapacidade definitiva do policial militar, adquirida no exercício 

de função policial, encontra-se previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.451/86, que 

dispõe: 

 “Artigo  1º  -  Os  policiais  militares  julgados  

definitivamente incapazes para a função policial militar serão reformados com 

vencimentos integrais de seu posto ou graduação independentemente de seu 

tempo de serviço.  

§ 1º - Se a incapacidade resultar de lesão ou  

enfermidade adquiridas em consequência de exercício de função policial, o 

policial militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior 

e perceberá, a partir da reforma, vencimentos integrais a que teria  
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direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço.” 

De maneira semelhante, estabelece o art. 29, inciso III, 

“a”, do Decreto n.º 260/70: “Artigo 29. A reforma “ex-officio” será aplicada: 

(...) III. Ao policial militar: a) julgado inválido ou fisicamente incapaz em 

caráter permanente, para o serviço ativo;”.  

Denota-se dos textos legais que a referida promoção  

depende da demonstração de que a incapacidade resulta do “exercício de função 

policial”, isto é, do desempenho, no momento de acometimento da moléstia, 

de alguma atividade própria. 

E, conforme demonstrado nos autos, deve ser  

reconhecida a incapacidade total da autora para o trabalho, a partir de 2 de junho 

de 2010, data do acidente.   

Em situações análogas, já decidiu este E. Tribunal de 

Justiça: 

Apelações  Policial Militar reformado na graduação  

de Soldado PM, com proventos integrais, por incapacidade física definitiva   

Pretensão ao reconhecimento do direito a promoção a Cabo PM, com o 

recebimento dos vencimentos integrais atinentes a essa graduação, como se 

tivesse completado 30 anos de serviço, bem como ao recebimento das 

respectivas diferenças, inclusive as atinentes aos adicionais temporais   

Sentença de parcial procedência   Inconformismo   Autor que, de folga e em 

trajes civis, foi baleado após intervir em roubo   Lesão incapacitante que se 

deu em razão da função policial   Direito à promoção e ao recebimento dos 

proventos integrais, como se tivesse completado 30 anos de serviço,  
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inclusive para fins de recebimento de quinquênios e sexta-parte     

Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei Estadual nº 5.451/86   Precedentes deste E. 

Tribunal   Aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 no cálculo da condenação, 

nos termos do quanto decidido pelo E. STF   Mantença do valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios   Recurso adesivo do autor desprovido   Apelo 

das requeridas e reexame necessário parcialmente providos. (3005987-

33.2013.8.26.0576 Apelação / Reexame Necessário / Adicional por Tempo de 

Serviço Relator(a): Souza Meirelles; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão 

julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/01/2016; 

Data de registro: 02/02/2016). 

 POLICIAL MILITAR    Reforma por incapacidade  

permanente   Acidente ocorrido no exercício da função policial   Promoção à 

classe superior efetuada   Pedido de reconhecimento do direito à promoção 

desde a data do acidente que o incapacitou para a atividade laborativa, ao 

invés da data do reconhecimento administrativo pela Junta  

Médica Militar, com o pagamento das diferenças existentes   Viabilidade   

Inteligência do art. 1º, caput, e §§1º e 3º, da Lei nº 5.451/86   Interpretação 

gramatical, teleológica e sistemática - Dispositivo legal que é cristalino no 

sentido de que os efeitos da reforma e promoção devem retroagir à data da 

incapacidade ou morte, sem condicioná-los ao processo administrativo   

Precedentes deste Egrégio Tribunal   Sentença de procedência confirmada.  

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos. 

(100327791.2013.8.26.0053  Apelação / Reajuste de Remuneração, Soldo, 

Proventos ou Pensão  Relator(a): Oscild de Lima Júnior; Comarca: São Paulo; 

Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 

06/10/2015; Data de registro: 24/10/2015). 

Em relação ao quantum debeatur, o valor fixado na  
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sentença merece reparo. 

Como não se desconhece, a reparação não pode ser  

baixa a ponto de não servir como reprimenda suficiente, nem tão alta a ponto 

de levar ao enriquecimento ilícito da autora.  

É difícil encontrar um critério seguro para estabelecer  

um montante justo e coerente e aferir a intensidade ou qualidade da dor, sendo 

a questão decidida pelo prudente arbítrio do juiz.  

Tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, critérios  

para alcançar a justa reparação do dano moral vêm sendo enumerados, tanto de 

ordem subjetiva, quanto objetiva, destacando-se os seguintes: a) a idade da 

vítima; b) a intensidade e a duração da dor sofrida; c) ao caráter permanente ou 

passageiro do sofrimento; d) a intensidade do dolo ou grau da culpa; e) a 

condição econômica das partes.  

No caso em exame, denota-se pela prova documental,  

que a autora, sofreu danos de média densidade, que foram reparados na sua 

totalidade, pelas vias adequadas. Convém também mencionar que a autora já 

possui problemas auditivos preexistentes ao acidente, embora este tenha sido 

decisivo para agravar a sua saúde física.  

Para fixação do dano moral, em casos como o do  

presente jaez, o magistrado deve pautar-se no princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade.  Para atingir a finalidade de reparação dos danos evidenciados, 

sem que se incorra em enriquecimento sem causa, de rigor sua redução para R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  
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O dano moral é acrescido de juros de mora a partir do  

evento danoso (súmula 54, do STJ) e correção monetária desde a data do 

arbitramento (deste Acórdão), nos termos das Súmulas 54 e 362 do E. STJ.  

 Assiste  razão  ao  recorrente  com  relação  aos  

consectários legais, porque nas condenações impostas à Fazenda, a correção 

monetária e os juros de mora, aquela devida desde o inadimplemento e estes 

contados a partir da citação, deve-se respeitar a regra do art. 1º F da Lei nº 

9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, integralmente, ou seja, tanto para 

correção monetária, como para os juros, a partir de sua vigência.   

Não se nega que o STF, nas ADIs de nºs 4357 e 4425,  

declarou a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da CF, introduzido pela 

EC nº 62/09 e, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09. Todavia, 

fixouse o entendimento de que, sem a completa modulação dos efeitos da 

inconstitucionalidade declarada não se pode afastar o cumprimento daquelas 

regras, como esclareceu o próprio E.STF “continuando em vigor e eficaz o 

sistema normativo e administrativo de pagamentos de precatórios atual” (STF, 

RE 803592, rel. Min. Cármen Lúcia, j.16/04/2014, com destaque ao julgado da 

mesma Corte Suprema, na Rel. 16.745-MC, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 

20.11.2013). 

E, ainda, conforme precedente do mesmo E. STF, o “art. 

1º F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ao reproduzir 

as regras da EC nº62/2009 quanto à atualização monetária e à fixação de juros 

moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos vícios de 

juridicidade que inquinam o art. 100 § 12, da Constituição Federal, razão pela 

qual se revela inconstitucional por arrastamento”, mas a  

“atualização monetária dos débitos fazendários segundo o índice oficial de  
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remuneração da caderneta de poupança continuará em vigor enquanto não for 

decidido pelo Plenário o pedido de modulação dos efeitos das declarações de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425”. Precedentes: RE 

836.411-AgR, Rel. Cármen Lúcia, segunda Turma, DJe de 08/10/2014” (RE 

747703 AgR, rel. Min. Luiz Fuz, j.24/02/2015). 

Sublinhe-se, ainda, que o caso em exame não é referente  

a débito estatal de natureza tributária, o que, pelo ângulo dos juros de mora, 

também afasta a imediata aplicação do julgado das ADIs 4.357 e 4.425. Em 

outros termos, para a relação jurídica de feição não-tributária fica, igualmente 

neste foco, reforçada a orientação de que os juros de mora devem observar o 

prescrito do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09 e, no 

que couber, da Lei nº 12.703/2012. 

Ademais, convém ressaltar que se fixou sobre a matéria,  

na decisão do Plenário do E. STF de 25/03/2015, a eficácia prospectiva daquela 

declaração de inconstitucionalidade, com marco inicial naquela data 

(25/03/2015), para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios 

até então, segundo as prescrições da Lei nº 11.960/09 (ou seja, conforme a 

remuneração básica da caderneta de poupança TR, aplicando-se o IPCA-E 

apenas a partir de 25/03/2015); entretanto, não falta entendimento de que o 

âmbito desta decisão é limitado ao regime dos precatórios, e não ao do art. 1º-

F da Lei 9.494/97, que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo 

E.STF, carente, pois, de definição (em trâmite, para tanto, no STF, novo tema 

referente à Repercussão Geral, de nº 810, atrelado ao RE 870947, apontado 

como leading case). 

Daí, pois, não se pode excluir, no caso, a aplicação da  

Lei nº 11.960/09, tanto no cálculo da correção monetária, como no dos juros  
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de mora. 

Quanto ao pedido da autora de majoração da verba  

honorária, este relator seguiu, no presente caso, o entendimento que prevalecia 

nesta Colenda 13ª Câmara de Direito Público, era de impossibilidade de 

conhecimento do recurso. 

Isto porque, o artigo 23 da Lei Federal n.º 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia), estabelece serem os honorários advocatícios 

pertencentes ao advogado atuante na causa e não à parte. 

Logo, a legitimação para recurso relativo aos honorários  

não é de interesse da parte, vencedora de sua pretensão, mas apenas e 

tãosomente de seu patrono, irresignado com o valor atribuído ao seu trabalho, 

considerando especialmente a benesse obtida, além do tempo, zelo e dedicação 

despendidos ao cuidado do processo.  

Assim, tal pleito afigurava-se impossível, porque defeso  

a parte postular direito alheio em nome próprio (art. 6º, do CPC/73). 

Contudo, diante de remansosa jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios 

“constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a 

legitimidade concorrente para discuti-los” (STJ  2ª T  REsp 1596062/SP  Rel. 

Diva Malerbi j. 07/06/2016), ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 

(STJ  1ª T  REsp 828300/SC  Rel. Luiz Fux  j. 24/04/2008), esta C. Câmara 

revisou seu entendimento, curvando-se à orientação emanada do E. STJ. 
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decidiu-se pelo conhecimento do recurso interposto pela autora.  

Em razão do novo consenso estabelecido, aprecia-se o  

recurso interposto. 

A insurgência não merece provimento. 

Em razão da procedência em maior parte do pedido  

contido na peça vestibular, a fixação da verba honorária, em R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), atende à natureza da ação, labor exigido e complexidade das peças 

apresentadas. 

Observo que os honorários advocatícios foram fixados  

com base nos parâmetros previstos no artigo 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 1973, aplicável in casu, levando-se em conta o grau de zelo do 

profissional; o lugar de prestação do serviço; e, a natureza e importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º, do art. 20, do CPC/73. 

Como se sabe, “são objetivos e devem ser sopesados  

pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a 

competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender 

seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na 

comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo 

despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são 

circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz 

quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve 

fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele 

percentual na fixação da verba honorária” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 13ª ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo : Revista dos 

Tribunais, 2013, nota 23 ao art. 20 do CPC, pág. 275). 
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Dessa forma, entendo que o valor fixado a título de  

honorários advocatícios remunera condignamente o patrono da autora, não 

comportando a majoração pretendida. 

Aliás, o valor arbitrado mostra-se bastante razoável,  

especialmente considerado o montante da condenação ora fixado. Logo, não há 

justificativa para qualquer alteração neste aspecto. 

Por fim, não obstante a parcial procedência do pedido  

formulado, é indiscutível que a autora decaiu de parte mínima de sua pretensão, 

sendo de rigor manter a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao 

pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, nos 

termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.  

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de  

apelação da autora e dá-se provimento parcial à apelação da Fazenda do Estado 

de São Paulo e ao reexame necessário apenas para reduzir o valor fixado a título 

de danos morais, mantida, no mais, a r. sentença.  

DJALMA LOFRANO FILHO 

Relator  
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