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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA _º
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA

WELITON SOUSA DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável,
portador da Cédula de Identidade Registro Geral n. 1272846 SESDEC/RO, inscrito no
CPF sob o n. 026.504.542-88, residente e domiciliado à Rua Fagundes Varella, n. 577,
bairro Parque Fortaleza, CEP 76961-778, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia,
por intermédio de seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, conforme
procuração anexa, com escritório profissional localizado à Avenida Itapemirim, n. 241,
bairro Novo Cacoal, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, telefone/Whatsapp (69)
98422-6894,

endereço

eletrônico

dieissosantos@hotmail.com,

vem,

muito

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS,
ESTÉTICOS E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, em face de
ADAILTON ANTUNES FERREIRA, vulgo “Fúria”, brasileiro, casado, Prefeito do
Município de Cacoal/RO, portador da Cédula de Identidade Registro Geral n. 110.349
SSP/RO, inscrito no CPF sob o n. 898.452.772-68, residente e domiciliado na Av. JK,
n. 1009, Bairro Novo Horizonte, Cacoal/RO, podendo ser localizado no Gabinete
localizado à Rua Anísio Serrão, n. 2100, bairro Centro, na cidade de Cacoal, Estado de
Rondônia, doravante denominado apenas de Primeiro Requerido; e de ULYSSES
CASSIANO MICHALZUK DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade Registro Geral n. 1229662 SESDC/RO, inscrito no CPF sob o n.
994.030.562-15, residente e domiciliado na Avenida Porto Velho, n. 3692, bairro

Assinado eletronicamente por: DIEISSO DOS SANTOS FONSECA - 02/10/2021 19:26:46
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100219264399900000060310393
Número do documento: 21100219264399900000060310393

Num. 63001815 - Pág. 1

Jardim Clodoaldo, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, doravante denominado
apenas de Segundo Requerido; pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.
1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Inicialmente, declara o Requerente não possuir condições econômicas
aptas a arcar com o pagamento de eventuais custas e despesas processuais, sem que
isso prejudique o custeio das despesas básicas suas e de sua família.
A gratuidade de Justiça é um benefício concedido a todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Trata-se de direito
constitucional, assegurado pelo Art. 5º, XXXIV, “a”, e XXXV da Constituição da
República, pelo qual se assegura a todos o direito de acesso à Justiça em defesa de
seus direitos, independentemente do pagamento de taxas.
Ademais, o Art. 99, §3º, do Código de Processo Civil define que a
alegação de preenchimento dos requisitos feita por pessoa natural será presumida
verdadeira, ou seja, quando uma pessoa natural faz o pedido de concessão dos
benefícios alegando preenchimento dos requisitos, esse deve ser deferido, face a
presunção de veracidade que essa alegação possui, sendo que o Juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Nesse sentido, anotem-se os julgados abaixo:
Gratuidade processual. Prova da insuficiência de recursos. Para
a concessão da gratuidade de justiça, deve a parte declarar não
ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família, comprovando a insuficiência de
recursos, conforme ocorreu na hipótese em comento.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009250-35.2017.822.0007,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 03/07/2019).
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

ASSISTÊNCIA
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RENDIMENTOS INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. A concessão de assistência judiciária gratuita decorre de
efetiva demonstração de carência econômica, mesmo
momentânea, independentemente da condição de pobreza ou
miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 2º, § único
da Lei 1.060/50, combinado com o artigo 5º, LXXIV da CF. 2. A
situação fática examinada autoriza a concessão do benefício, em
função do agravante perceber rendimento mensal inferior a três
salários mínimos, valor este insuficiente para atender as
necessidades básicas garantidas constitucionalmente e as
despesas processuais. Dado provimento, de plano, ao agravo de
instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70065625857, Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz
Lopes do Canto, Julgado em 16/07/2015).
Certo é que o Requerente possui escassos recursos financeiros, não
podendo arcar com as custas e despesas processuais sem que isso implique em
prejuízo do sustento próprio e da própria família.
Isso porque o Requerente recebia renda tão somente das atividades que
exercia pessoalmente como barbeiro, e ficou impedido de trabalhar em decorrência do
acidente sofrido ora em discussão, não podendo despender de qualquer valor sem que
isso interfira no sustendo próprio para viver com um mínimo de dignidade.
Posto isso, preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do
benefício pleiteado, nos termos do Art. 5º, LXXIV da CRFB/88 e Art. 98 e seguintes do
CPC, impera a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, como medida
de justiça e de direito que se vislumbra nesse momento.
Porém, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que
não se espera, é imprescindível que seja concedido, subsidiariamente, ao Requerente
o diferimento ao recolhimento das custas iniciais ao final do processo.
2. DOS FATOS
No dia 1º de agosto de 2021, o Requerente, que é praticante experiente
de atividades recreativas de motocicleta, se inscreveu para participar da gincana de
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motos que fez parte do evento promovido pelos Requeridos, e a prova teve lugar no
terreno particular conhecido como “chácara do Fúria”, pertencente ao Primeiro
Requerido. As inscrições eram abertas ao público que interessado sem
qualquer tipo de exigência, bastando o pagamento no valor de R$10,00 (dez
reais).
Trata-se de evento de realização de manobras e de apresentações com
motos, o qual foi difundido como uma gincana, no estilo esportivo, com pilotos em
tese experientes e que já são habituados com as manobras e as técnicas com as motos,
porém amador, e os Requeridos obtém lucros dessas atividades que realizam.
Conforme mencionado, o local do ocorrido é a “chácara do Fúria”,
propriedade privada do Primeiro Requerido, e supostamente o Primeiro
Requerido e o Segundo Requerido possuem sociedade quanto aos eventos
realizados. E, após ter conhecimento da organização da gincana, o Requerente
deslocou-se à mencionada chácara no dia 1º de agosto de 2021, pagou sua inscrição
perante a organização e participou das apresentações.
Esse local é, de longa data, popularmente conhecido como
destinado a festas, eventos e, principalmente, para a realização do mesmo
tipo de apresentação ou gincana ocorrido, com fins econômicos, pública e
notoriamente. Assim, o recinto onde ocorreu a prova está destinado a
receber a visita de centenas de espectadores que demandam esse tipo de
gincana, que pagam por suas entradas, e conta com uma grande pista de
pavimentação asfáltica para os veículos.
Esses valores e lucros auferidos a título de participação e ingresso,
constituem-se em parte dos proveitos econômicos que os Requeridos recebem com a
organização dos eventos e das gincanas, uma vez que também há outras formas de
auferimento, tais como a venda de bebidas.
Assim, o Requerente participou em tal gincana com sua motocicleta,
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especialmente preparada para esse tipo de atividade, de marca Honda CB 600
(Hornet), uma vez que é experiente na condução de motos e em realização de
manobras, conforme os próprios Requeridos declararam.
Ocorre que, no dia do evento, no decurso da gincana, o Requerente veio
a sofrer uma múltipla colisão, resultando diversas e gravíssimas fraturas pelo corpo.
A dinâmica do acidente consiste em que o Requerente, que usara
capacete com viseira e calçado fechado, acabava de concretizar uma manobra, quando
o participante da frente estava sofrendo uma queda, e vinha o Requerente logo em
seguida, sem tempo para efetivamente desviar, quando, então, bateu de lado em sua
moto, muito provavelmente já a partir daí causando danos em seu corpo
(principalmente em sua perna).
Assim, conforme percebe-se pelos vídeos anexos, logo em seguida
vinham outros participantes no sentido contrário, onde o Requerente fora lançado e
atropelado, pois havia muitos ao mesmo tempo correndo na pista.
O Requerente ainda tentou realizar manobra para amenizar o impacto
para ambos, pois, do contrário, poderia o outro participante que estava caindo vir a
sofrer graves danos, com risco de morte.
Em tal embate, pese-se que o acidente apenas ocorreu devido à
falta de planejamento, organização e oferecimento de um mínimo de
segurança aos participantes, para além daquilo que cada um deve se
responsabilizar – pois sofreria as mesmas fraturas e lesões ainda que estivesse se
utilizando de uma armadura completa, porquanto as lesões sofridas pelo
Requerente não decorreram de queda apenas, mas sim de colisão e do
choque com os outros participantes, o que não teria ocorrido em situações
normais e de respeito a um padrão predeterminado de distanciamento.
É importante ressaltar que esse tipo de gincana é muito comum de ser
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realizada em locais diversos, na maior parte deles em parceria com o próprio Corpo de
Bombeiros e/ou o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), como forma de
entretenimento, diversão, comemorações públicas, promoção de causas filantrópicas,
ou até mesmo como meio de educação, circunstâncias em que tudo ocorre de acordo
com regras básicas e fundamentais de segurança1.
No entanto, segurança não foi o que ocorreu no caso em apreço,
inclusive há fundados indícios de ausência de alvará de funcionamento.
De acordo com as declarações, em entrevista, dadas pelo Segundo
Requerido a um repórter de programa televisivo local, conforme vídeo anexo, ele
declarou que: nem todos podem participar do evento e que existe uma série de regras
para que participem; os participantes assinam um termo de responsabilidade, devendo
ser usados os equipamentos obrigatórios na via de trânsito, como sapato fechado e
capacete; há bombeiros civis para atender aos primeiros socorros no caso de eventual
imprevisto; todos são profissionais, todos sabem os riscos e que são cobrados todos
os equipamentos de segurança.
Além disso, sobre o acidente do Requerente, declarou na mesma
entrevista que: estão oferecendo suporte ao Requerente e a sua família; está em
contato com eles para garantir o que precisarem e que continuariam a ajudar; ainda,
no citado vídeo, o repórter declara que: “o organizador do evento diz que estão
fazendo todo o acompanhamento médico do rapaz”.
Dito isso, todas essas declarações merecem ressalvas e esclarecimentos,
uma vez que não se constata cumprimento na prática, mas apenas verbalmente e
diante do público.
Primeiramente, percebe-se das declarações que os Requeridos sabiam
1

Apenas a título de exemplo: <https://www.detran.ro.gov.br/2018/04/educadores-de-transito-decerejeiras-orientam-motociclistas-durante-gincana-de-motos-solidaria/>;
<https://www.youtube.com/watch?v=k4uxjsRu4k0>.
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das precauções mínimas que deviam ter sido tomadas e sabiam da assistência devida
para com o Requerente, mas nada disso fizeram na prática.
Nesse sentido, um amplo público pôde participar do evento,
bastando realizar a inscrição e o pagamento, não sendo assinado qualquer
termo de responsabilidade e não sendo exigidos equipamentos de
segurança, porquanto, conforme pode-se facilmente constatar dos vídeos anexos,
muitos estavam apenas de chinelo ou sem capacete, sem demais proteções.
Além disso, não havia qualquer controle de entrada e saída da
pista, com quantidade exacerbada de pessoas entrando, além das que
ficavam aguardando, uma vez que ficava ao arbítrio de cada um, o que
resultou em falta de uma ordem segura e em uma pista lotada e tumultuosa,
sem respeito a quantidade predeterminada e a espaço mínimo entre cada
um, conforme se verifica dos vídeos.
Em um plano correto e seguro, ideal, cada participante teria a sua vez
de entrar na pista para fazer as demonstrações, com uma quantidade máxima de
pessoas na pista – como por exemplo, apenas dois participantes na pista, um em
partida, outro em retorno -.
No entanto, várias motos entravam ao mesmo tempo na pista, uma vez
que várias pessoas arrancavam e retornavam continuamente e ao mesmo tempo,
resultando em uma pista abarrotada.
Dessa forma, com essa quantidade de pessoas e a falta de um controle,
no estilo arbitragem, em poucos minutos após o início da gincana veio a ocorrer o
acidente da colisão já descrita e instantaneamente as diversas e gravíssimas lesões ao
Requerente.
No acidente, o Requerente perdeu uma parte óssea da perna,
entre a perna e o pé direitos, que abrange todo o tornozelo. Inclusive, alguns
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participantes filmaram (anexo) o osso no chão, e podem-se ver até outros
aparelhos celulares gravando imagem, e até mesmo quem estava gravando
chegou a chutar esse osso extraído da perna do Requerente para mostrar
nas imagens, como se fosse um objeto qualquer, o que repugna a quem assiste
ao vídeo, principalmente o Requerente, que está traumatizado com essas imagens,
afora o acidente em si.
Vale dizer que esse osso não foi recolhido e levado ao hospital,
sendo que não foi entregue aos médicos no hospital. Inclusive, não se sabe
qual fim foi dado, mesmo se foi deixado ou não no local, ofendendo todos os tipos
de protocolo. Caso o osso tivesse sido colhido por agentes médicos/paramédicos e
levado ao hospital para cirurgia, o Requerente teria recuperado um mínimo de
movimentação do pé.
Ocorrido o acidente, ainda, se percebe que o local estava
precariamente preparado para emergências, pois, apesar de haver
bombeiros civis, estes foram obrigados a realizar o socorro no próprio local,
o qual já estava tumultuado, sem qualquer ambulância para atendimento
de socorro e realização de transferência do local para o hospital.
Dessa forma, o Requerente foi encaminhado ao hospital em carro
particular, de propriedade do Primeiro Requerido (Fúria) e por este
conduzido pessoalmente.
Inclusive, nesse momento, o Requerente foi encaminhado ao
Hospital de Emergência e Urgência Regional de Cacoal (HEURO) contra a
sua vontade, pois solicitou que fosse levado a um outro diverso.
O Requerente teve sua perna dilacerada, tendo perdido parte do osso
(tornozelo), a tíbia esquerda quebrada, o braço quebrado em quatro locais e com
fratura exposta, o outro braço ficou deslocado, o dedo anelar esquerdo quebrado e
entortado, o dedo polegar da mão direita amputado, afora os diversos lixamentos e
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cortes pelo corpo. Segundo o Requerente, estava prestes a ter amputada a perna
direita, que perdeu o mencionado osso. No entanto, ele desesperadamente
exigiu que não a amputassem e que fosse encaminhado a hospital
particular, tendo sido sua perna após isso cirurgicamente recuperada, ainda
que com a perda do movimento natural.
Após ter sido cirurgicamente tratado e se recuperar minimamente,
entrara em contato tanto com o Primeiro Requerido quanto com o Segundo Requerido,
inclusive por intermédio de terceiros, em diversos momentos, os quais prometeram
que prestariam toda a assistência necessária, inclusive que ajudaria o Requerente nas
despesas hospitalares da cirurgia e com medicamentos.
Entretanto, os Requeridos no máximo entregaram uma caixa de
medicamentos, sem apresentar ao Requerente qualquer documento fiscal e
sem declarar a procedência, não chegando a cumprir com o prometido, tendo sido
o Requerente obrigado a arcar com tudo sozinho. Ressalte-se que os Requeridos, na
pessoa do sócio e Segundo Requerido, garantiram inclusive em público que estavam
prestando toda essa assistência necessária; ao Requerente, garantia que cuidariam de
tudo. No entanto, não cumpriram com as promessas e às outras pessoas diziam que
não possuem obrigação, que só estavam “dando uma força” (conforme áudios
anexos).
Pelas circunstâncias expostas, fica evidente que a segurança do evento
estava precária, uma vez que não havia qualquer controle sobre as pessoas que
participavam da gincana de apresentação de motos nem das pessoas que assistiam
próximas à pista, sendo que qualquer acidente poderia ter ocorrido, por exemplo, com
esses espectadores, não podendo declarar o organizador, nessa hipótese, que
estivesse eximido de qualquer responsabilidade porque os espectadores sabiam dos
riscos.
Além das próprias imagens, que demonstram estar o local lotado, em
dado momento o participante e YouTuber “MATHEUS 2604”, que relatou toda sua
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participação em vídeo no canal do YouTube, mostra alguém que havia caído e
comenta que se parasse sua moto, as pessoas que viriam logo atrás se
chocariam com ele. Além disso, pouco tempo depois, em diálogo com outro
participante, este comenta, inclusive gesticulando com as mãos: “Muita
gente!”2.
Apesar da cirurgia e de futuros tratamentos de reabilitação, o Requerente
não mais se poderá deslocar facilmente com seus próprios meios, muito provavelmente
tendo que usar apoio, já que perdeu os movimentos da perna direita, e, também, não
se sabe se conseguirá voltar a exercer sua atividade profissional de barbeiro, porque
a amputação do dedo polegar direito do Requerente, que é destro, é impeditiva do
exercício dessa atividade profissional habitual. Além disso, também qualquer atividade
física ficará limitada e precisará fazer fisioterapia.
Nos dias de internação e no presente momento, o Requerente depende
que pessoas próximas o ajudem na locomoção, na sua higienização e cuidados diários
de limpeza e para demais necessidades, o que, para ele, que sempre foi uma pessoa
independente, enérgica, entusiasmada e resiliente, é motivo mais que suficiente para
sofrer com sentimentos degradantes e autodepreciativos.
Afora as graves fraturas e lesões, violadoras de sua integridade física, no
acidente e dias após, o Requerente sofreu violentas dores, inclusive com o tratamento
que sofreu, com as intervenções cirúrgicas a que fora submetido, e continua mesmo
agora a sofrer dores intensas e pensando que será obrigado a uma vida toda feita de
condicionamentos.
Psicologicamente, está destroçado dada a violação a sua integridade
psíquica, pois sabe que não poderá se recuperar ao status quo ante, pois as lesões
são irreversíveis, e nunca poderá ser totalmente independente. Isso porque teve a
coragem de exigir por sua própria conta um tratamento mais humano do que vinha

2

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pZ5VszjYQms&t=15s>. Minutos 09:15 e 9:38,
respectivamente. Além disso, os momentos seguem anexos à presente exordial em vídeo.
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recebendo e que estava sendo imposto pelos Requeridos contra sua vontade, pois
muito provavelmente teria sua perna sido amputada.
Além disso, também sente várias dúvidas e angústias, porque terá que
viver uma vida que no momento ainda é desconhecida, mas certo de que com
limitações, tendo consciência de sua incapacidade, fato que se torna nódoa definitiva
a seu equilíbrio psicológico.
Por todo o exposto, já tendo o Requerente tentado sem sucesso pacífica
e extrajudicialmente a resolução do conflito com ambos os Requeridos, e tendo ele
sofrido forte abalo em sua incolumidade física e psíquica, vem o Requerente ao Poder
Judiciário como forma de alento e meio de resguardar seus direitos e garantias.
3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
A presente demanda tem como polo passivo tanto o Primeiro Requerido
quanto o Segundo Requerido na medida em que empiricamente são sócios.
No que se trata do Primeiro Requerido, é proprietário do imóvel, o qual
é amplamente conhecido por “chácara do Fúria” e é destinado principalmente aos tipos
de atividades descritas nos fatos.
Assim, o Primeiro Requerido possui interesse comercial direto no evento,
uma vez que já promovia e organizava as mesmas atividades desde longa data. É
dizer, a terra de sua propriedade é construída - pública e notoriamente - de modo
planejado exatamente para o tipo de evento ora em discussão, e por isso aufere ganho
econômico e lucro, ainda que com locação.
Já o Segundo Requerido contribui com a divulgação do evento, tendo
atuação principal na venda de bebidas, trabalho esse que evidentemente é de mentoria
e interesse peculiarmente do Primeiro Requerido, afinal de contas, essa é a causa de
sua ampla popularidade no município de Cacoal e demais cidades do Estado.
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Diante desse contexto, tudo leva à conclusão de que a sociedade de fato
existente entre o Primeiro Requerido e o Segundo Requerido se deve à necessidade
de dar continuidade e evitar pôr termo ao trabalho criado e levado a cabo durante
tantos anos pelo Primeiro, dado que atualmente exerce função pública como Prefeito
do Município de Cacoal.
Além disso, o Primeiro Requerido tem participação ativa e efetiva e
estava presente no dia do evento, inclusive no momento do acidente. Ainda que em
alguma hipótese tenha terceirizado o planejamento e a organização, o proprietário
possui responsabilidade, na medida em que participou efetivamente do evento e não
exigiu aos organizadores o cumprimento das normas de segurança. Vale dizer, foi o
próprio Primeiro Requerido que levou o Requerente do local do acidente ao
hospital em seu próprio carro, circunstância em que uma pessoa ficou responsável
por segurar a perna e o pé do Requerente dentro do carro até chegar ao hospital.
Nesse sentido, ad argumentandum tantum, caso venha o Primeiro
Requerido a alegar não possuir legitimidade passiva, questiona-se: por qual razão teria
tomado a iniciativa de conduzir o Requerente ao hospital em seu próprio veículo,
quando é conduta devida ao organizador e titular do evento acionar o Corpo de
Bombeiros e/ou ambulância para que o acidentado seja transportado em segurança?
E por qual razão até mesmo sua esposa estaria participando ativa e efetivamente do
evento, inclusive na venda de ingressos?
Conforme mencionado, a esposa do Primeiro Requerido estava
participando ativamente, em especial na venda e cobrança dos ingressos
para entrada e participação, conforme pode-se comprovar por meio das
testemunhas arroladas.
Há um vídeo, inclusive, o qual segue anexo, em que supostamente o
prefeito da cidade, que é o Primeiro Requerido, estaria fazendo manobras com um
carro na pista do evento – pelo menos é o que a pessoa que gravou o vídeo registrou
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na descrição: “Ele me representa” e “Prefeito da minha cidade”3.
Ademais, em resposta uma notícia do acidente publicado em página do
Facebook, conforme print anexo, o Segundo Requerido, ironizando a divulgação de
seu nome e do nome do Primeiro Requerido (prefeito), comentou que ambos não
obrigaram ninguém a entrar na pista, o que denota o envolvimento deles no
evento.
Pelo exposto, impera o reconhecimento da legitimidade passiva de
ambos os Requeridos indicados, por terem minimamente uma sociedade de fato, ou
subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade solidária do Primeiro
Requerido na condição de locador do espaço destinado à realização do evento por
possuir interesse econômico direto e específico no mencionado tipo de evento.
4. DO DIREITO
4.1 DO ATO ILÍCITO, DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
E DA REPARAÇÃO
Não pairam dúvidas de que os Requeridos deixaram de tomar todas as
precauções necessárias para promover o evento. Tem-se por cristalino, portanto, que
os Requeridos faltaram com o dever de oferecer segurança e organização mínimas, o
que se revela uma conduta negligente e imprudente por parte deles.
Agiram de forma negligente, uma vez que se verifica que deixaram
de tomar precauções imprescindíveis, foram omissos, porquanto houve desleixo,
descuido, desatenção, menosprezo e inobservância de seus deveres ao realizar o
evento, ausentes as devidas precauções; e de forma imprudente, porquanto agiram
com falta de cautela e de cuidado, menosprezando a possibilidade de ocorrência de
acidentes, que têm a obrigação e o dever de prever, porém voluntariamente não
previram.
Dessa forma quando direito juridicamente tutelado de outrem é violado
3

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=3hLlQ2DUYqU>.
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por alguém, o violador fica obrigado a reparar o dano causado. Isso é o que se entende
por responsabilidade civil. E o direito de ser reparado pelos danos injustamente
suportados, decorrente da responsabilidade civil, reparação essa arcada pelo causador
dos danos, tem destaque especial dentre o rol de direitos e garantias individuais,
previsto na Carta Magna pátria, conforme seu Art. 5º, V e X:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;
[...]
X - 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;
Trata-se de uma tentativa de restabelecer o status quo ante, aquele que,
não fosse a ação danosa de outrem, nada se alteraria. Ocorre que nem sempre é
possível retornar a algum estado anterior identicamente como se manifestava, e, nesse
caso, por mais que haja irresignação, o que se busca é uma compensação para tornar
ao lesado em seus direitos mais passível de se sobressair aos obstáculos que surgiram.
O Código Civil dispõe que:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Se esses mencionados dispositivos prescrevem que comete ato ilícito
aquele que por omissão voluntária, negligência ou imprudência viola direito e causa
dano a outem, e que quem comete esse ato ilícito tem a obrigação de reparar, é certo
que os Requeridos possuem a obrigação de reparar para com o Requerente,
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uma vez que, por sua omissão voluntária, negligência e imprudência, a ele
causaram severos danos.
De acordo com a doutrina, são quatro os pressupostos do dever de
indenizar, quais sejam: a. conduta humana; b. culpa genérica ou latu sensu; c. nexo
de causalidade; d. dano ou prejuízo. Presentes tais elementos, surge o fato gerador
da responsabilidade.
Conforme exposto nos fatos, o ato ilícito (conduta humana) dos
Requeridos consiste basicamente em ter promovido o evento da gincana de motos
sem se preocupar com formas de evitar riscos de danos. Assim, esteve ausente o
mínimo e mais básico tipo de segurança aos participantes e aos presentes, ignorando
o dever de pressupor ou presumir a hipótese de ocorrência de emergências. É dizer,
os participantes organizaram suas entradas e saídas da pista de acordo com seus
próprios arbítrios, resultando em uma pista lotada, sem qualquer tipo de interferência
e moderação por parte dos Requeridos. Ademais, há fundados indícios de que o local
não possui alvará de funcionamento
Explica-se: os organizadores devem contar e pressupor já desde o início
com um mínimo de probabilidade de acidentes, leves ou graves, uma vez que
realmente há a chance de que o risco aconteça. Consequentemente à ausência de
organização, efetivado o risco e o dano, os Requeridos não estavam razoavelmente
preparados para atender a urgência – o que demonstra que não houve providências e
preocupações prévias.
Isso porque, a partir do momento em que os Requeridos resolvem
promover um evento desse porte, automaticamente assumem a obrigação de eliminar
antes os riscos e reduzir os impactos negativos dos acidentes. Como por exemplo, se
fazia necessária a presença de um moderador, alguém para controlar a entrada e saída
de participantes na pista, bem como estabelecer previamente uma quantidade fixa (de
dois a quatro) de pessoas na pista para realizar as manobras.
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Dessa

forma,

percebe-se

que

a

causa

do

acidente

poderia

tranquilamente ter sido evitada ou corrigida pelos Requeridos organizadores se
tivessem estabelecido planos de prevenção de danos humanos e materiais e se
tivessem garantido o cumprimento da legislação, gestando as multidões, o que torna
presente a culpa. Ao contrário disso, deixaram os participantes à própria sorte, sem
as medidas básicas de segurança pela organização do evento.
A omissão voluntária, a negligência e imprudência dos Requeridos
foram fatores determinantes na existência do acidente (nexo de causalidade), visto
que o evento foi caracterizado pela falta de segurança. Dessa forma, pelos vídeos
pode-se perceber como o local estava lotado (especificamente, a pista), sem o
cumprimento de regras básicas de segurança e, portanto, ensejadoras da
responsabilidade civil. E, devido especificamente a essa conduta omissiva dos
Requeridos, ocorreu o grave acidente, causador de graves lesões.
Qualquer acidente poderia ter ocorrido, inclusive com os
expectadores, uma vez que também ficaram expostos a perigos, e não
apenas com os condutores de motocicletas.
Vale ressaltar que o evento consistiu em uma gincana de motos, as quais
seriam realizadas por participantes inscritos na hora, sem assinar qualquer termo de
responsabilidade, e que o evento evidentemente oferecia risco à segurança de quem
participou. No entanto, o mínimo de segurança, aquilo que cabe à organização e que
pode e deve ser garantido e deve estar presente em todo e qualquer evento desse
porte, não foi pensado, e se os Requeridos não podem assim proceder, nem deviam
ter iniciado o evento.
De um lado, a pessoa que participa deve saber se está apta a participar
de eventos desse porte e saber dos riscos, como por exemplo, de quedas. Porém, tais
riscos se trata da atividade recreativa em si, das manobras, da possibilidade de cair na
pista, de derrapar. Ocorre que o fator determinante do acidente e das graves
lesões do Requerente foram as colisões, que, por sua vez, foram causadas
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tão somente pela desídia dos Requeridos em deixar a pista lotada, sem
garantir a segurança dos participantes em relação aos demais. Caso assim
não proceda (de forma a garantir essa segurança), de forma alguma os organizadores
e os colaboradores (ou proprietários) se eximem de responsabilidade.
Quando se promove um evento desse porte, a responsabilidade é
acompanhada, e até mesmo pressuposta, pois se está lidando com vidas humanas.
Por essa razão, a segurança deve ser prioridade – e, no caso em tela, não há
preocupação com o mínimo. A título de exemplo, são medidas que, se tomadas,
garantirão inexoravelmente que nenhum dano ocorra a qualquer dos presentes para
além daquela responsabilidade que cada um assume para si:
•

controlar a entrada e a saída dos participantes, garantindo que
tudo ocorra de forma segura e eficaz;

•

garantir que essa entrada e saída ocorra sem afetar a integridade
física dos participantes;

•

distância segura;

•

equipamentos de segurança;

•

participação de pessoas preparadas;

•

presença de equipe médica e meio de transporte adequado
(ambulância),

prontos

para

atuar

de

forma

eficiente

proporcionalmente à quantidade de pessoas;
•

contenção de tumultos e aglomerações.

Porém, lamentavelmente, os Requeridos simplesmente se abstiveram por
completo e, como dito, deixaram os participantes à própria sorte. O que se percebe
pelos vídeos é uma total falta de organização, uma omissão quanto à segurança e
negligência e imprudência generalizadas, o que, tão somente por isso, deu causa à
incapacidade da qual o Requerente atualmente terá de suportar.
Essa desorganização é facilmente perceptível quando se assiste aos
vídeos feitos do evento, em que muitos não usavam equipamentos mínimos como
calçado fechado e capacete (muitos estavam de chinelo e sem capacete), portanto
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não foi exigido o uso, sem ninguém para controlar o tráfego, ficando este por conta
dos próprios participantes e sem controle de quantidade de motociclistas na pista, com
várias pessoas arrancando e retornando ao mesmo tempo – inequívoca a presença
de perigo.
Assim, com a pista lotada e sem organização por permissão dos
Requeridos, o Requerente veio a sofrer a mencionada colisão, e por essa razão
evidente o dano sofrido, uma vez que foi vítima de gravíssimas lesões pelo corpo,
principalmente nas mãos, no braço esquerdo e na perna e no pé direito, conforme
descrito nos fatos.
Verifica-se que havia presença de bombeiros civis, os quais realizaram
cuidados ao Requerente no momento do acidente, mas não havia qualquer ambulância
preparada para realizar esse atendimento em local adequado, sendo que os socorros
foram feitos na pista, no mesmo local do acidente, e sem esse meio de transportar o
acidentado ao hospital.
Conforme o seguinte julgado, sobre evento similar ao ora discutido, é
perfeitamente cabível o reconhecimento do ato ilícito por conduta omissiva,
negligente e imprudente de organizadores de evento particular, diante da
inexistência de cautela e medidas de segurança, em que, ocorridos danos e
abalos a participante, é configurada a responsabilidade civil:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO DE MOTO
ARRANCADA. COMPETIÇÃO DE CORRIDA DE MOTOCICLETAS.
ACIDENTE. MUNICÍPIO DE PÉROLA. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO/APOIO. MATERIAL PROBATÓRIO INFÍMO.
RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE FAZENDÁRIO.
AFASTADA.
FEITO
EXTINTO.
EVENTO
PARTICULAR.
ACIDENTE. LESÕES GRAVES. DINÂMICA DO ACIDENTE.
EVENTO DE ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE CAUTELA E
MEDIDAS DE SEGURANÇA. CONDUTA NEGLIGENTE E
IMPRUDENTE DO ORGANIZADOR. EVIDENCIADA. PROVA
TESTEMUNHAL. ATO ILICITO (OMISSÃO), DANO E NEXO DE
CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVIDO. ABALO PSICÓLOGICO.
INTERNAMENTO, CIRURGIAS E TRATAMENTOS. DANOS
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ESTÉTICOS. PERTINENTE. CICATRIZES EXTENSAS EM
DIVERSOS LOCAIS DO CORPO. DANOS MATERIAIS.
CABIMENTO EM PARTE. DESPESAS ODONTÓLOGICAS E
MÉDICAS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CABIMENTO.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SEQUELAS.
FUNÇÃO
MASTIGATÓRIA, FONAÇÃO E MOBILIDADE DOS MEMBORS
SUPERIORES E INFERIORES. FIXAÇÃO. SALÁRIO À EPÓCA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 000130276.2016.8.16.0133 - Pérola - Rel.: Desembargador Salvatore
Antonio Astuti - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador
Vicente Del Prete Misurelli - J. 09.07.2019)
Ainda, segundo o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO
ESPORTIVO AMADOR. OMISSÃO ESTATAL. FALHA NO DEVER
DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS ORGANIZADORES DO EVENTO ESPORTIVO. DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. Legitimidade Passiva e Regimes de
Responsabilidade Civil Aplicáveis. Legitimam-se para o pólo
passivo os entes estatais (Município de Porto Alegre e Estado
do Rio Grande do Sul) diante da responsabilidade civil do Estado
por omissão, aplicando-se a teoria da responsabilidade civil
objetiva, segundo a qual deve o cidadão comprovar a...
(TJ-RS - AC: 70040503732 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler,
Data de Julgamento: 14/12/2011, Nona Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012)

Pelo exposto, na forma do Art. 927 do CC, os Requeridos são partes
passivas legítimas porque promoveram e organizaram o evento esportivo amador,
respondendo pelo dano advindo de prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada
na responsabilidade civil.
Assim, conforme o seguinte julgado, não é possível que os Requeridos
busquem se eximir de sua legitimidade passiva, ainda que venham a argumentar que
havia locado o espaço em que foi realizado o evento, porquanto, sabendo que tal
espaço é destinado justamente a esse tipo de evento, a ausência de medidas efetivas
que facilmente poderiam ter sido tomadas, ocorrido o dano, gera o dever de indenizar:
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AÇÃO VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS PROPOSTA PELO PAI, MÃE E IRMÃ DA VÍTIMA.
FALECIMENTO DE MENOR, VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM
PISCINA DE CLUBE MANTIDO PELA SEGUNDA RÉ, IMAS INSTITUTO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL (LOCADORA DO
ESPAÇO). EVENTO PROMOVIDO PELA QUARTA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE VOLTA REDONDA
(LOCATÁRIA). RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS
OU
DA
PRÓPRIA
VÍTIMA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR DO ESPAÇO
DESTINADO AO EVENTO E DO SEU ORGANIZADOR OU
PROMOVENTE PELA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
CABÍVEL A AMBOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES PARA
EVITAR O ACIDENTE. PENSIONAMENTO MENSAL E VITALÍCIO,
COM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. DANO MORAL
CARACTERIZADO. I- Preliminar arguida em contrarrazões de
Apelação. Rejeição. Nos casos de conexão de ações, com
julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a
parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações:
o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes. II- Age
com culpa os réus, o primeiro, ao realizar; e, o segundo,
ao permitir realizar, um evento religioso, para mais de
100 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, estando
ciente de que havia piscina no local, e limitam-se a
disponibilizar um único guardião de piscina, sem tomar
outras medidas efetivas para evitar o lamentável
acidente objeto dos autos, as quais poderiam ser
facilmente
tomadas,
como
disponibilizar
um
responsável por essas crianças e adolescentes, e
atendimento médico de urgência no local. III- Violação
do dever de cuidado dos réus, trazendo o dever de
indenizar a família da vítima. IV- Pensão mensal cabível
à mãe da vítima (recorrente), em que pese não haver
prova que o menor auferia renda. O Superior Tribunal de
Justiça tem decidido, em hipóteses de perda de filho menor,
que não exerça qualquer atividade remuneratória, ser devida
uma pensão mensal aos pais, sobretudo aos de baixa renda,
pois em tais casos presume-se que o infante cedo ingressaria
no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. VSegundo precedentes do referido Tribunal, é devido o
pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de
família de baixa renda, o equivalente a 2/3 do salário mínimo
ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos
de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data
correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo
tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos
beneficiários, o que ocorrer primeiro. VI- Danos morais
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demonstrados pelo abalo psicológico vivido pelos pais e irmã do
falecido, e que foi bem sopesado pelo juízo de primeiro grau,
não merecendo alteração. V- Recursos conhecidos e
desprovidos.
(TJ-RJ - APL: 00127322920088190066 RIO DE JANEIRO VOLTA
REDONDA 2 VARA CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE
CASTRO, Data de Julgamento: 09/08/2017, SÉTIMA CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2017)
Posto isso, fica demonstrada a existência de danos e a necessidade de
reparações, sendo eles morais, materiais e estéticos.
4.2 DOS DANOS MORAIS
O dano moral ocorre quando são violados os direitos da personalidade,
alheios aos direitos patrimoniais, quando gera sofrimentos humanos.
Dessa forma, quando alguém dá causa a algum dano moral, este é
acompanhado do dever de indenizar, o qual possui fundamento no Art. 5º, V e X, da
CRFB/88 e nos Arts. 186 e 927 do CC, supracitados, tendo em vista a violação da
integridade física e psíquica do Requerente.
Há entendimento de que, para que o dano moral se caracterize, não é
obrigatório que haja a presença de sentimentos negativos. Nesse sentido, “o dano
moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de
sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento” (Enunciado n.
444, V Jornada de Direito Civil). Esse entendimento está de acordo com julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
[...] O dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não
por uma dor ou padecimento. Eventuais mudanças no estado
de alma do lesado decorrentes do dano moral, portanto, não
constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados
do dano. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano
moral são os denominados pela doutrina como direitos da
personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana
tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. A CF
deu ao homem lugar de destaque, realçou seus direitos e fez
deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade
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humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional
subjetivo – essência de todos os direitos personalíssimos –, e é
o ataque a esse direito o que se convencionou chamar dano
moral (STJ, REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 17/3/2015, Dje 16/4/2015).
No entanto, é nítido e indiscutível que o Requerente sentiu dores
indizíveis e inimagináveis, praticamente insuportáveis, tão intensas que abalam de
forma irreparável seu psicológico.
Hodiernamente, é pacífico o entendimento de que o dano moral é
indenizável, conforme mencionado, posto que qualquer dano causado a alguém ou a
seu patrimônio deve ser reparado, bem como considerando que em alguns casos,
como é o do Requerente, não é possível retornar ao status quo, tal qual se apresentava
anteriormente. E, como o dinheiro possui valor permutativo, pode-se, de alguma
forma, lenir a dor pela indenização, que representa também punição e desestímulo ao
ato ilícito, afora a situação prescrita objetivamente pela lei.
Tanto que, perpetrado o ato ilícito e verificada a culpa, a
negligência e a imprudência, determina o Art. 942 do CC que os ofensores
respondam com seu patrimônio como forma de reparar o dano causado,
ficando os bens dos lesantes sujeitos à reparação do dano, como meio de obrigá-los a
se responsabilizarem pelos prejuízos que causaram.
No caso vertente, os danos morais ficam comprovados na medida em
que o Requerente suportou violação ao direito à integridade física, entendido como o
direito de não sofrer nenhuma dor e ter seu corpo respeitado, além de um grande
abalo psicológico, uma vez que sofreu graves lesões.
Houve dano à integridade física em decorrência da conduta omissiva,
culposa, negligente e imprudente dos Requeridos, portanto de ato ilícito, pois o
Requerente, além da lesão sofrida propriamente dita, de forma repentina, se
viu privado de continuar com sua rotina normal, passando por momentos de
extrema angústia e situações aflitivas indescritíveis, para além das fortes dores

Assinado eletronicamente por: DIEISSO DOS SANTOS FONSECA - 02/10/2021 19:26:46
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100219264399900000060310393
Número do documento: 21100219264399900000060310393

Num. 63001815 - Pág. 22

corporais a que foi obrigado a suportar em decorrência das graves lesões que tivera,
no momento do acidente e após.
Afora os danos físicos, o Requerente sofreu danos a sua integridade
psicológica, traduzíveis em sofrimento e tristeza, com as dores propriamente
ditas, com a exposição que causou humilhação e constrangimento frente ao
público, e pelo fato de perder o movimento da perna e de ter o dedo polegar
direito amputado, ficando impedido de exercer seu ofício de barbeiro. Para
tanto, vale ressaltar que o ofício de barbeiro é mais que mera atividade laborativa,
mas se equipara com um trabalho artístico, que demanda mais que técnica, mas
também vocação e gosto pelo que se faz, sendo que o Requerente ainda contava com
a aceitação e o reconhecimento de um amplo público jovem; afora que precisou
impedir desafiadoramente que sua perna não fosse amputada.
Além disso, os diversos danos estéticos geram no Requerente muito
sentimento de tristeza, uma vez que sofreu significativas alterações em seu
corpo, principalmente nos dedos das mãos, em seu modo de andar, nas
marcas e cicatrizes de ferimentos e de cirurgia, entre outros.
Em dado momento, alguns dos participantes filmaram e tiraram fotos do
osso do tornozelo do Requerente que foi extraído com a colisão e que ficou caído no
chão, e, um deles, chegou a chutar esse osso apenas para mostrar em vídeo, uma
atitude totalmente impertinente e invasiva, sem ninguém interferir, conforme pode-se
ver do vídeo anexo, o que flagrantemente agrava o dano moral ora discutido.
Por tudo que foi exposto, é latente que, em decorrência do ato ilícito dos
Requerentes, foram violados os direitos do Requerente (suas integridades física e
psíquica e sua honra subjetiva, entre outros), ultrapassando a fronteira do mero
aborrecimento e do mero dissabor, pois as violações fogem à importunação
corriqueira e cotidiana, as consequências do acidente serão presentes por
sua

vida

inteira

e

causam

imensuráveis

danos

em

sua

esfera

extrapatrimonial, e que devem imperiosamente ser reparados pelos Requeridos.
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Assim, faz-se necessária a reparação dos danos morais sofridos pelo
Requerente, cumprindo a dupla natureza da indenização, qual seja, a de trazer
satisfação ao interesse do lesado e, paralelamente, inibir o comportamento
antissocial dos lesantes.
Aliás, ainda na esfera da quantificação dos danos, disciplina o Código
Civil que o dano se mede pela sua extensão, conforme seu Art. 944, in verbis: “Art.
944. A indenização mede-se pela extensão do dano”.
No presente caso, é inegável o sofrimento pelo qual tem passado
o Requerente, sendo indescritível sua angústia, uma vez que, antes do
acidente ocorrido, ele encontrava-se em perfeito estado de saúde. Assim, a
indenização, nesse caso, deverá se dar na forma de pagamento de uma soma
pecuniária, buscando uma justa reparação da dor, do sofrimento e da
angústia sentidas pelo Requerente.
Quanto ao valor indenizatório, é óbvio que qualquer indenização
pecuniária que o Requerente porventura venha a receber não será suficiente para
reparar a lesão sofrida (em toda a sua extensão, inclusive a moral), pois as
integridades física, psíquica e estética são um patrimônio personalíssimo, não possuem
valor econômico. São bens imensuráveis, invioláveis. Todavia, uma vez consumado o
fato, não resta alternativa senão encontrar em uma justa reparação, ou seja, no
recebimento de uma indenização que lhe permita atenuar seu sofrimento.
Na condenação dos Requeridos à indenização dos danos morais,
imprescindível levar em consideração o Enunciado n. 362 da Súmula do STJ,
segundo o qual os valores fixados a título de dano moral devem ser corrigidos
monetariamente desde a data do arbitramento.
Além disso, nos temos do Enunciado n. 54 da Súmula do STJ, bem
como do Art. 382 do CC, como o caso em testilha se trata de responsabilidade
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extracontratual e de ato ilícito dos Requeridos, os juros de mora dos danos morais
devem fluir a partir do evento danoso, o que deve ser levado em consideração quando
da condenação.
Desse modo, destacado o ato ilícito perpetrado pelos Requeridos na
forma de omissão voluntária e culposa, negligência e imprudência, com o consequente
abalo moral experimentado pelo Requerente, o valor fixado deverá servir para que os
Requeridos sejam diligentes e a não mais incorrer no mesmo erro. Nesse caso, entende
o Requerente que o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) seja justo para indenizar
os prejuízos extrapatrimoniais suportados.
4.3 DOS DANOS MATERIAIS E DOS LUCROS CESSANTES
Aquele que sofre lesão em seus interesses que cause diminuição
patrimonial, padece dano material, uma vez que seu patrimônio é afetado diretamente.
Tratando-se de lesões ou ofensa à saúde, o que deve ser indenizado pela
Ré à Autora, o Código Civil assim dispõe:
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros
cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro
prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.
No caso em questão, os danos materiais suportados pelo Requerente são
de fácil comprovação, na medida em que, em virtude das lesões sofridas com a colisão
no evento promovido pelos Requeridos, o Requerente teve altos gastos com
tratamentos médicos – principalmente cirúrgicos, de medicamentos e de higiene dos
ferimentos -, bem como está impossibilitado de voltar ao trabalho.
Consoante comprovado por meio de Ficha de Internação e Notas Fiscais
anexas, até a presente data, o Requerente já desembolsou a importância total de
R$20.000,00 (vinte mil reais). Tais documentos dizem respeito, e comprovam, à
intervenção cirúrgica à qual foi submetido o Requerente, às despesas hospitalares
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(medicamentos, instrumentos, materiais, entre outros) e dos serviços prestados por
médicos, o que já demonstra a gravidade do acidente sofrido pelo Requerente.
Esses valores são prejuízos efetivos sofridos pelo Requerente
em decorrência direta do acidente de colisão no evento promovido pelos
Requeridos, circunstância que tem como pressuposto o ato ilícito dos Requeridos,
prejuízos esses chamados de danos emergentes. Assim, essas perdas e danos (perdas
efetivas) são devidas ao Requerente, porquanto caso não houvesse a omissão
voluntária,

a

negligência

e

a

imprudência

por

parte

dos

Requeridos,

consequentemente não existiria o descrito acidente e não haveria que se falar em
danos. Nesses termos, a pretensão do Requerente vem fundamentada nos Arts. 402
e 403 do CC, in verbis:
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as
perdas e danos devidas ao credor abrangem além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de
lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor,
as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do
disposto na lei processual.
Conforme, ainda, o citado Art. 402 do CC, as perdas e danos devidas ao
credor abrangem não apenas o valor daquilo que efetivamente perdeu, mas também
o que deixou de ganhar, ou seja, o lucro que a vítima tinha e que, com a
parada repentina de atividade que exercia, deixou de existir em decorrência
de ação ou negligência de um terceiro. Portanto, omissão voluntária ou
involuntária e a negligência dos Requeridos fez com que o Requerente provocou, nos
períodos posteriores ao acidente, a perda daqueles rendimentos que costumava
receber.
Portanto, os lucros ou rendimentos que a vítima tinha e que
deixou de ter por causa do acidente são os lucros cessantes, sendo que a
vítima fica impedida de obter esses rendimentos por meio de seu trabalho. É o que se
depreende, na medida em que o Art. 403 do CC determina que a reparação dos lucros
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cessantes

ocorrerá

por

efeito

e

em

decorrência

direta

e

imediata

da

inexecução/negligência/omissão dos Requeridos.
Assim, há que se considerar que o Requerente é autônomo e trabalha
como barbeiro, portanto sua renda mensal depende dos clientes que atende
pessoalmente. Tal pessoalidade em seu trabalho ficou impedida, dadas as lesões e as
fraturas sofridas, situação que impediu bruscamente de receber os lucros costumeiros
e que tinha como previstos.
Por essas razões, entende-se que os lucros cessantes, na forma do
Arts. 949 do CC, são devidos e devem ser indenizados pelos ofensores desde
a data do acidente até o fim da convalescença.
Dessa forma, conforme o laudo médico anexo, o cálculo dos lucros
cessantes se dá, pelo mesmo por ora, em 180 (cento e oitenta) dias contados da data
do acidente (01/08/2021), ou seja, 6 (seis) meses. Considerando que o Requerente,
em um dia bom, atendia até 25 (vinte e cinco) clientes por dia, para fazer cortes de
cabelo, barba, sobrancelhas e selagem de cabelos, sendo que ao final do mês chegava
a totalizar uma renda mínima de R$9.000,00 (nove mil reais), o que deixou de auferir
em razão direta e imediata do acidente. Portanto, o valor a ser indenizado a título
de lucros cessantes é de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Demonstrando o alegado, segue foto tirada pelo Requerente no interior
de sua barbearia cheira de clientes a sua espera para prestação de seus serviços.
Observa-se ainda que a data de publicação dessa foto foi a 44 (quarenta e quatro)
semanas atrás.
Conclui-se, assim, que o status quo ante do Requerente deve ser
restabelecido. E, por essa razão, entende-se que os danos materiais devem ser
indenizados. Inclusive, necessário é determinar a incidência de correção monetária
do valor da condenação da reparação aos danos materiais desde a data do evento
danoso até o efetivo pagamento, devidas independentemente da pensão vitalícia.
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Além das despesas já suportadas pelo Requerente, há que se averiguar
se ele ainda necessitará continuar com tratamentos médicos ou fisioterápicos, ou se
seu estado ainda demandará por exames e por novas consultas médicas, além de
eventual tratamento após o resultado dos exames, pois conforme já falado acima,
ainda sofre com os danos causados pelo acidente.
Diante disso, a pretensão do Requerente de ser indenizado dos danos
morais e dos danos materiais, de modo cumulativo, em decorrência das violações das
quais foi vítima, se apresenta amparada no Enunciado n. 37 da Súmula do STJ,
segundo o qual “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato”.
Posto isso, os Requeridos devem ser condenados ao pagamento de todos
os danos já suportados e comprovados pelo Requerente, bem como ser condenados
ao custeio de todas as eventuais despesas que o Requerente vier a ter com a
continuidade de seu tratamento médico.
4.4 DO DANO ESTÉTICO
O dano estético ocorre quando a aparência e a forma externa ou física
do indivíduo se alteram, abrangendo nessa situação deformidades, deformações,
lesões permanentes, aleijamentos, marcas e defeitos, ainda que mínimos, cujo aspecto
venha a se tornar desagradável em relação ao que era anteriormente, e que resulta
em motivo de desgosto e de autodepreciação.
Esse dano tem fundamento na responsabilidade civil subjetiva, no caso
em testilha principalmente estampadas no Art. 186 do CC. É dizer, tem como
pressupostos a culpa, a negligência e a omissão voluntária ou involuntária, ambos os
casos demonstrados na oportunidade da presente exordial.
No caso em apreço, fica visível que em decorrência das lesões
ocasionadas pelo acidente ocorrido no evento promovido pelos Requeridos, o
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Requerente perderá os movimentos da pena direita, perdeu o dedo polegar da mão
direita, sofreu entortamento do dedo anelar esquerdo, ficou com várias marcas e
cicatrizes extensas em diversos lugares do corpo e grandes cicatrizes e marcas de
cortes e costuras no braço direito, na perna e no pé direitos e nas mãos, além na
redução da velocidade dos movimentos e do manquejar, entre outros, conforme pode
ser observado nas imagens e demais documentos anexos.
Nas mencionadas imagens, sem grande esforço, notam-se os
danos estéticos. Portanto, esses danos restam configurados, uma vez que o
Requerente sofre as sequelas do acidente, conforme é declarado nos próprios
relatórios médicos anexos, e, obviamente, a flexão da perna, a intensidade da força
muscular e a marcha já não são as mesmas de antes.
Assim, segundo Maria Helena Diniz4:
Dano estético. Se do ferimento causado advier aleijão ou
deformidade, fazendo com que o ofendido cause impressão
desagradável [...], atingindo a esfera sentimental, por provocar
dor, e a social, por dano à sua consideração no meio da
sociedade, deverá ele, se possível, ser corrigido in natura, por
meio de cirurgia plástica, e esta se incluirá na reparação do dano
e da sua liquidação. Se impossível for a volta ao status quo ante,
uma indenização será devida ao lesado [...].
Nesse sentido, o Requerente também foi privado do anterior estado de
sua esfera sentimental, enclausurando-se em si mesmo, pelas marcas e pela mudança
na forma com que se movimenta, que resultaram do ato ilícito perpetrado pelos
Requeridos, modificando sensivelmente sua maneira de convivência social.
Cumpre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento pela possibilidade de cumulação dos danos estéticos e morais oriundos
do mesmo fato, que podem, inclusive, compor uma única indenização. Nesse sentido,
o Enunciado n. 387 da Súmula do citado Tribunal declara que: “É lícita a
cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
4

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 712.
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Além disso, o direito à reparação aos danos estéticos em decorrência de
ofensa à saúde e à integridade física é reconhecido e aplicado conforme o Enunciado
n. 192 da III Jornada de Direito Civil, in verbis:
Os danos oriundos das situações previstas nos arts. 949 e 950
do Código Civil de 2002 devem ser analisados em conjunto, para
o efeito de atribuir indenização por perdas e danos materiais,
cumulada com dano moral e estético.
Portanto, impera ser reconhecido o dano estético sofrido pelo
Requerente, bem como ser reconhecida a consequente obrigação dos Requeridos ao
pagamento da indenização devida a título de danos estéticos ao Requerente,
entendendo como justo o valor de R$40.000,00 (trinta mil reais).
4.5 DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO PELA REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA
Além dos danos elencados acima, o Requerente também teve redução
em sua capacidade laborativa por causa das graves lesões sofridas no acidente
ocasionado

pelos

Requeridos,

que

lhe

deixou

sequelas

irreversíveis

e

permanentes.
O Requente é jovem e gozava de plena capacidade física, era muito ativo
e sempre trabalhou muito para prover o próprio sustento e o de sua família. No
entanto, com o acidente, se viu privado dessa possibilidade.
Ora, conforme acima explicitado, em decorrência da imobilidade de
sua perna direita e da perda do dedo polegar direito, o Requerente tem
dificuldades para andar sem apoio, para agachar e seus movimentos são
limitados, bem como está impossibilitado de retomar sua atividade habitual
de barbeiro, uma vez que não conseguirá utilizar instrumentos como
tesoura, uma das principais e insubstituíveis ferramentas de trabalho do
ofício do Requerente.
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Portanto, tal situação representa obstáculo incapacitante de ordem
profissional, causando restrição ao desempenho de atividades profissionais passíveis
de serem exercidas, bem como de natureza social e pessoal, destacando-se que no
presente caso, o Requerente tem dificuldades até mesmo de fazer uma
simples tarefa doméstica, como por exemplo pegar um objeto que esteja no
chão.
Considerando o caso em apreço, o Art. 950 do CC garante o direito do
Requerente em ver sua incapacidade indenizada, in verbis:
Art. 950 – Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do
tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que
a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
Assim, os Requeridos devem indenizar o Requerente pela sua notória
redução da capacidade laborativa desde a data do acidente até o fim de sua
convalescença a título de pensão vitalícia, que, conforme artigo acima pode ser
feita de uma só vez em parcela única.
A pensão vitalícia corresponde ao grau de redução da capacidade
profissional ou incapacidade total experimentada pela vítima, a ser auferida em perícia
judicial e calculada sobre a renda do que era auferida pela vítima na época do acidente.
Esse, inclusive, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia,
conforme se verifica em recente decisão colacionada abaixo:
Acidente de trânsito. Pensão vitalícia. Danos moral e estético.
Valores. Honorários.
A pensão vitalícia decorrente da perda da capacidade de
trabalho da vítima de acidente de trânsito deve ser fixada
de acordo com o percentual dessa perda, aferido em
perícia judicial, a incidir sobre a renda comprovada.
O valor da indenização a título de dano moral e estético deve ser
reduzido se fixado acima dos parâmetros adotados por esta e.
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Corte em seus precedentes.
Os honorários de sucumbência relativos à pensão mensal vitalícia
incidem apenas sobre o montante das prestações vencidas
somado a mais doze vincendas.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001411-59.2017.822.0006,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 31/08/2021)
Diante disso, sabendo que a expectativa de vida do brasileiro é de 76,6
(setenta e seis anos e seis meses) anos fixada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística)5, tendo como base a data do acidente, o qual provocou a
referida incapacidade permanente para o trabalho, que foi o dia 01/08/2021, fica
constatado que o Requerente teve prejuízo de 50,2 anos, o que equivale a 602,4 meses
produtivos de sua vida, até o limite de vida provável, o que os Requeridos devem
indenizar de uma só vez, em única parcela, na proporção do que o Requerente auferia
em seu trabalho como barbeiro.
Conforme já mencionado, o Requerente atendia uma quantidade de até
25 (vinte e cinco) clientes por dia, para fazer cortes de cabelo, barbas, sobrancelhas e
selagem de cabelo, auferia uma renda mensal que ultrapassava facilmente os
R$9.000,00 (nove mil reais). Como forma de provar o alegado, segue foto da barbearia
do Requerente cheia de clientes a espera para cortes de cabelos, barba e etc.
Muito embora o Requerente entenda pela necessidade de perícia médica,
a única capaz de diagnosticar precisamente a porcentagem da sua redução laborativa,
para só então poder realizar a liquidação do valor correspondente ao pedido de pensão
vitalícia, no entanto, se verifica, com base nos entendimentos recentes, que a praxe
forense exige, desde a petição inicial, a liquidação dos pedidos, com a consequente
necessidade de atribuição do montante ao pensionamento.

5

Disponível
em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/29505-expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumenta-3-meses-e-chega-a-76-6-anosem2019#:~:text=Expectativa%20de%20vida%20dos%20brasileiros,2019%20%7C%20Ag%C3%AAncia
%20de%20Not%C3%ADcias%20%7C%20IBGE>.
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Dessa forma, dado que a liquidação dos pedidos tem sido considerada
imprescindível, desde já, estimará um valor a tal pedidos, apenas como forma de
preenchimento dos requisitos da ação, sendo que, devido a necessidade de perícia
médica, tal valor não pode ser tido como teto para eventual condenação do
Requeridos.
Assim, para realização de cálculo do pedido de pensionamento vitalício,
devido as gravidades das lesões sofridas pelo Requerente, notório que ele teve redução
laborativa de no mínimo 50% (cinquenta por cento), devendo essa porcentagem incidir
sobre a remuneração auferida pelo Requerente à época do acidente, que, conforme
demonstrado acima, era de no mínimo R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Sendo a Renda do Requerente definida em R$ 9.000,00 (nove mil reais),
os 50% (cinquenta por cento) da redução resulta em um valor mensal de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais). Considerando os 602,4 meses produtivos
prejudicados, o pensionamento, o pensionamento resulta em um montante de
R$ 2.710.800,00 (dois milhões setecentos e dez mil e oitocentos reais).
Portanto, certo do cumprimento do Art. 533 do CPC, segundo o qual a
indenização por ato ilícito envolve a prestação de alimentos (alimentos indenizatórios),
se necessário for, cabe aos Requeridos formar capital que assegure renda suficiente
ao pagamento do valor mensal da pensão, o que é o caso a ser garantido ao
Requerente, pois sua demanda tem natureza alimentar, considerando que o acidente
no qual se envolver lhe priva de voltar a laborar para assegurar sua subsistência e de
sua família.
4.6 DOS VÍDEOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
Considerando, de um lado, o limite de 10 MB (dez megabytes) para
carregamento de arquivos, e, de outro, os tamanhos em muito excedentes a esse
limite dos vídeos que demonstram todos os fatos alegados e o ocorrido, verifica-se a
impossibilidade de anexar todos os vídeos feitos envolvendo o evento e o acidente
mencionados.
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No entanto, como o Requerente não pode ter prejudicada sua defesa, e
os vídeos em questão são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e
fundamentação da pretensão, tais vídeos foram arquivados em nuvem e
disponibilizados por meio dos links que se seguem.
<https://drive.google.com/file/d/1V0MVLLOKP8IECKpyAH-4e3bMXtlBEasR/view>;
<https://drive.google.com/file/d/1umIB0Y-fu8XWF7gkwhmm0OUtjByEAIak/view>;
<https://drive.google.com/file/d/1qZ9EBRFL7rJJDJ00BRvgj0VbERU__lXo/view>.
5. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos
termos do Art. 5º, LXXIV, da CRFB/88, e dos Arts. 4°, e art. 98, e seguintes, do CPC,
ou, subsidiariamente, o diferimento ao recolhimento das custas iniciais ao final do
processo;
b) a citação dos Requeridos para, se assim quiser, apresentar resposta
no prazo legal, nos termos da lei, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia e na pena
de confissão, sendo tidos por verdadeiros os fatos alegados;
c)

ao

final,

contestada

ou

não,

o

julgamento

pela

TOTAL

PROCEDÊNCIA da presente ação, para:
c.1) reconhecer a legitimidade passiva, ou, subsidiariamente a
solidariedade, e a responsabilidade subjetiva dos Requeridos, com base na
culpa, na omissão voluntária ou involuntária, na negligência e/ou na imprudência, na
forma dos Arts. 186 e 927, ambos do CC;
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c.2) condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$60.000,00
(sessenta mil reais) ao Requerente, ou, alternativamente, conforme outro prudente
critério de Vossa Excelência, inclusive maior se for o caso, a título de indenização pelos
DANOS MORAIS causados injustamente à esfera jurídica do Requerente;
c.3) condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$20.000,00
(vinte mil reais), a título de reparação pelos DANOS MATERIAIS comprovados
pelo Requerente, incidindo correção monetária, considerando desde a data do acidente
até a data de condenação dos Requeridos, bem como ser condenados ao custeio de
todas as eventuais despesas que o Requerente vier a ter com a continuidade de seu
tratamento médico;
c.4) condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais) a título de indenização pelos LUCROS
CESSANTES, com atualização e correção monetária, considerando a data do acidente
até o final da convalescença;
c.5) condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$40.000,00
(quarenta mil reais) a título de indenização pelos DANOS ESTÉTICOS, suportados
pelo Requerente, ou, alternativamente, em outro valor, inclusive maior se for o caso,
conforme entender justo Vossa Excelência, diante da gravidade e da irreversibilidade
desses danos;
c.6) a condenação dos Requeridos ao pagamento do valor de
R$2.710.800,00 (dois milhões setecentos e dez mil e oitocentos reais) a título
de PENSÃO VITALÍCIA como forma reparadora da redução da capacidade laborativa
(ou incapacitação), considerando desde a data do acidente até o limite de vida
provável do Requerente,
c.7) a condenação dos Requeridos ao pagamento da indenização de
pensão vitalícia em parcela única (Art. 950, parágrafo único, do CC), com a dedução
das somas eventualmente pagas no curso da demanda;
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c.8) o pagamento dos pedidos anteriores acrescido de juros de mora e
correção monetária, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, na forma do Art.
398 do CC e dos Enunciados n. 54 e 362 do STJ;
d) a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o
valor da condenação, ou melhor arbítrio, na forma do Art. 85, §2º, do CPC.
6. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Desde já, se manifesta favorável à realização de possível audiência de
conciliação entre as partes, nos termos do Art. 319, VII, do CPC.
7. DO PROTESTO POR PRODUÇÃO DE PROVAS
Protesta, assim, o Requerente pela produção de todos os meios de
provas permitidos em direito, em especial dos depoimentos pessoais, da prova
testemunhal e da pericial, da juntada de novos documentos, e outras que se fizerem
necessárias dadas as peculiaridades do caso.
Atribui-se à causa o valor de R$ 2.884.800,00 (dois milhões
oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais).
Nesses termos,
pede deferimento.
Cacoal/RO, 01 de outubro de 2021.
Dieisso dos Santos Fonseca
OAB/RO n. 5794
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Um baile funk reuniu dezenas de jovens neste final de semana no município de Cacoal.
Vídeos e fotos se espalharam por grupos de WhatsApp mostrando o encontro numa chácara do município.
As imagens mostram pessoas sem máscara e realizando manobras radicais com veículos. Um motoqueiro fraturou o
pé e efetivos do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer a vítima.Nas redes sociais, as críticas ao
prefeito Adailton Fúria (PSD) não se fizeram esperar, já que o evento foi realizado na chácara de sua propriedade.
Internautas também questionaram a falta de medidas sanitárias adotadas no combate ao covid-19, já que as imagens
mostram pessoas sem máscaras e, muito menos, distanciamento.
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Entrevistado pelo Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 2, Fúria confirmou que a chácara onde aconteceu
o evento é de sua propriedade, mas esclarece que está alugada há mais de 60 dias.
Também explicou que o decreto estadual libera e permite a permanência de até 999 pessoas em lugares abertos,
citando como exemplos balneários, campos de futebol e outras atividades esportivas.
Com relação ao acidente, Fúria lamentou o ocorrido, mas disse que a motoqueiro é uma pessoa experiente em
manobras radicais e que a moto que pilotava era uma de 600 cilindradas, portanto, pesada. O veículo está com
documentação em dia e a vítima teve que passar por procedimento cirúrgico.
O prefeito disse que antes trabalhou por 8 anos com eventos, mas nunca houve qualquer tipo de reclamação ou
incidente.
Por outro lado, informou que a prefeitura já notificou o responsável do evento para que se manifeste a respeito do
caso e se seguiu os procedimentos sanitários estabelecidos por lei.
>>> VEJA OS VÍDEOS ABAIXO:

https://www.portal364.com.br/2021/08/cacoal-videos-mostram-aglomeracao-em.html
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CACOAL: vídeos mostram aglomeração em
baile funk e acidente com manobras radicais;
prefeito esclarece e notifica responsável
Da Redação em 02/08/2021 - 11:06

Um baile funk reuniu dezenas de jovens neste final de semana no
município de Cacoal.
Vídeos e fotos se espalharam por grupos de WhatsApp mostrando o
encontro numa chácara do município.
Baile funk em Cacoal / Foto: Divulgação

As imagens mostram pessoas sem máscara e realizando manobras
radicais com veículos. Um motoqueiro fraturou o pé e efetivos do

Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer a vítima.

Nas redes sociais, as críticas ao prefeito Adailton Fúria (PSD) não se fizeram esperar, já que o
evento foi realizado na chácara de sua propriedade. Internautas também questionaram a falta de
medidas sanitárias adotadas no combate ao covid-19, já que as imagens mostram pessoas sem
máscaras e, muito menos, distanciamento.
Entrevistado pelo Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 2, Fúria confirmou que a
chácara onde aconteceu o evento é de sua propriedade, mas esclarece que está alugada há mais de
60 dias.
Também explicou que o decreto estadual libera e permite a permanência de até 999 pessoas em
lugares abertos, citando como exemplos balneários, campos de futebol e outras atividades
esportivas.
Com relação ao acidente, Fúria lamentou o ocorrido, mas disse que a motoqueiro é uma pessoa
experiente em manobras radicais e que a moto que pilotava era uma de 600 cilindradas, portanto,

Corpo de homem amordaçado, com mãos

x
pesada.
O veículo está com documentação em dia e a vítima teve
que passar
por procedimento
amarradas
e perfuração
a tiro na testa é

cirúrgico.

encontrado em rua de Vilhena
Leia o artigo a seguir
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O prefeito disse que antes trabalhou por 8 anos com eventos, mas nunca houve qualquer tipo de
reclamação ou incidente.
Por outro lado, informou que a prefeitura já notificou o responsável do evento para que se
manifeste a respeito do caso e se seguiu os procedimentos sanitários estabelecidos por lei.
>>> VEJA OS VÍDEOS ABAIXO:
https://
https://
https://

COMUNICADO: Atenção caros internautas: recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que
seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve em especial aos
que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do
IP da máquina de origem, como já ocorreu.
A DIREÇÃO
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Cão fica agressivo perto de babá, então família decide esconder um gravador para descobrir o
motivo
Trendscatchers | Patrocinado

Blogueira Cacoal viraliza dicas para perder peso em apenas 30 dias!
A influencer revelou 5 dicas para reduzir drasticamente o sobrepeso sem sair de casa!
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Cash Roadster | Patrocinado
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Melhores Clinicas De Implantes Dentários | Links patrocinados | Patrocinado

Transforme sua mangueira convencional em uma lavadora de alta pressão (Saiba mais)
Veja como economizar água e tempo com este acessório!
Esguicho de Pressão WaterVap | Patrocinado
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Car Novels | Patrocinado
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Ci-Active | Patrocinado

Próstata dilatada: faça isto todos os dias para diminuir!
Prost Force | Patrocinado

Professor de Cacoal abandona dores articulares em 30 dias com raiz natural!
O professor de escola pública contou como conseguiu tratar as dores articulares em casa.
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Escândalo: jornalista afirma que Fúria participo
de evento supostamente clandestino com
aglomeração e acidente grave
03/08/2021 - 19:40

 Atualizada em 03/08/2021 às 19:40:58

Rondônia com 365 casos de Covid-19 nas últim
24 horas e 8 mortes
03/08/2021 - 19:34

Governo de Rondônia visita Feira do Produtor
Rural de Triunfo, recém inaugurada
03/08/2021 - 19:29

Feira itinerante de agroindústrias e artesanato
vai reunir cerca de 40 produtores em Vilhena n
sexta-feira, 6
03/08/2021 - 19:26

Representantes da Opas visitam Rondônia par
conhecer experiência e boas práticas contra a
covid
03/08/2021 - 19:22

Porto Velho, RO - Em edição neste início de semana do programa RO Acontece, que vai ao ar através do Facebook, o
apresentador Edson Leite comenta evento realizado no final de semana numa chácara de propriedade do prefeito
Adailton Fúria (PSD), que já afirmou não ter nenhuma relação com a promoção.

Rondônia deve produzir 4,4 mil toneladas de
feijão na safra 2020/2021; área plantada é de 3
mil hectares
03/08/2021 - 18:48
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O caso tem gerado muita polêmica na cidade em virtude de evidente falta de segurança, tanto com relação ao público
presente no local, onde aconteceram manobras radicais com veículos, assim como devido a aglomeração, além do fato
de ter acontecido um grave acidente com um dos pilotos, que sofreu amputação de parte de um dos pés.
Porém o programa foi ainda mais longe: Leite garante que o evento foi clandestino, sem licença ou mesmo comunicado
ao Corpo de Bombeiros, em local com Alvará vencido e, pior, contando com a participando do próprio prefeito Adailton
Fúria como um dos pilotos na manobras apresentadas.
Durante a apresentação da matéria ele chama atenção para um dos vídeos gravados no evento, falando para os
espectadores assistirem a performance “do carro vermelho, que é o prefeito”. Edson ainda faz comentários acerca de
suposto arrojo de Fúria nas manobras radicais da apresentação.
Mas quando é exibida a imagem do tal carro vermelho não é possível se distinguir a face do condutor, e o apresentador
está respondendo a comentários que estão sendo postados nas redes sociais, sem fazer referência ao que está sendo
transmitido na tela.
Com relação a segurança, ele garante aos espectadores ter informações que num evento desta natureza é necessário
contar com arquibancadas.

Mais de 1,5 mil procedimentos foram realizado
no Barco Hospital durante missão em Surpresa
distrito de Guajará-Mirim
03/08/2021 - 18:44

Procon orienta população de baixa renda sobr
direito à tarifa social na fatura de energia para
evitar cortes até setembro
03/08/2021 - 18:39

Projeto Enxergar vai atender mais de mil
pacientes que estão na fila de espera por cirur
oftalmológica, em Cacoal
03/08/2021 - 18:37

A reportagem do Alô Rondônia falou com a assessoria de Comunicação do prefeito Adailton Fúria acerca do caso. Foi
informado que ele realmente não teve nada a ver com a organização do evento, e que a prefeitura, através do setor de
Fiscalização, está verificando a situação do Alvará do local e se havia ou não autorização para realizar a promoção.

Idep abre inscrições em cursos
profissionalizantes para nove municípios de
Rondônia

No entanto, a respeito de suposta participação de Fúria nas exibições de manobras radicais o Coordenador de
Comunicação Ailton Junior disse não saber informar.

03/08/2021 - 18:35
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Festa em chácara de prefeito provoca
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Festa em chácara de prefeito provoca
aglomeração, abusos contra leis de trânsito e
pelo menos uma pessoa ferida com gravidade
02/08/2021 - 20:57

 Atualizada em 02/08/2021 às 21:05:46

Pai é suspeito de ter estuprado a própria filha
4 anos em Itapuã Doeste e acaba preso
02/08/2021 - 20:52

Acusado de ser ´pombo-correio´ de facção,
advogado permanecerá preso na cela das visit
íntimas da PM
02/08/2021 - 20:48

Ponte sobre o rio Jamari, na BR-421, é entregu
presidente Alex Redano destaca importância d
obra
02/08/2021 - 12:53

Jair Montes pede caminhões para atender
produtores rurais de 26 municípios com
programa de aquisição de alimentos
02/08/2021 - 12:51

Porto Velho, RO - As redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens de Cacoal e do Estado foram tomados este
final de semana por imagens de um baile funk realizado numa propriedade do prefeito Adailton Fúria (PSD), que não
estava presente no evento.

Deputado Marcelo Cruz participa de entrega d
calcário na região do Baixo Madeira
02/08/2021 - 11:01
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As cenas mostraram jovens aglomerados e sem máscaras, e vários deles realizando manobras radicais com veículos,
sem que houvesse nenhum aparato de segurança aos presentes. Imagens também mostram que o consumo de
bebidas na ocasião correu solto.
E aconteceu pelo menos um acidente grave com um dos presentes, que teve lesão grave, chegando a arrancar um
pedaço do pé do rapaz. Foi necessário acionar o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para atender o desastre.
O caso acabou tendo enorme repercussão nas redes sociais, com pesadas críticas a Adailton Fúria, posto ser o dono da
propriedade em questão. Além das reclamações acerca do perigo a que ficaram expostos os presentes com as
manobras automotivas, também houve muita queixa com relação a falta de medidas sanitárias adotadas no combate
ao Covid -19, as quais o gestor municipal tanto afirma defender.
O prefeito afirmou à imprensa que apesar da chácara ser de sua propriedade, ele não tem responsabilidade alguma
com o ocorrido, pois o imóvel estaria alugado há cerca de dois meses.
Mesmo assim, ele não vê nenhuma irregularidade em função da pandemia, alegando que há um decreto do governo
estadual que permite a permanência de até 999 pessoas em lugares abertos.
Sobre o acidente, ele declarou lamentar o ocorrido, afirmando que o piloto é experiente neste tipo de manobra, e que
tanto o rapaz quanto a moto estavam com a documentação em dia. Ele disse também que trabalhou por 8 anos com
eventos, mas nunca houve qualquer tipo de reclamação ou incidente.

Município faz operações para fiscalizar
cumprimento de regras contra a Covid-19
02/08/2021 - 10:56

Tarifa de R$ 1 do transporte público de Porto
Velho segue até 9 de agosto
02/08/2021 - 10:52

Procon orienta consumidores a denunciar
abusos e incômodos de ligações de
telemarketing
02/08/2021 - 10:32

Parceria possibilita uso da mão de obra
reeducanda na reforma do pátio do Posto Fisc
de Vilhena
02/08/2021 - 10:28

Ainda de acordo com Fúria, os organizadores foram notificados para prestar esclarecimentos acerca do ocorrido.
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Gincana de Motos – Imagens de evento realizado no final de semana
impressionam cacoalenses
O local é conhecido por ser um espaço próprio para esse tipo de evento e shows de manobras
 02/08/2021

 Compartilhar:

 

As redes sociais e Messengers do Jornal Tribuna Popular foram bombardeados neste domingo (01) e segunda-feira (02)
com diversas imagens e também vídeos de uma Gincana de Motos que teria acontecido neste final de semana na
chácara do prefeito de Cacoal, Adailton Furia.
A Equipe de TP entrou em contato com o chefe do executivo municipal. De acordo com Furia, há 30 dias a sua
propriedade está alugada e o evento não é de sua organização. O prefeito de Cacoal apenas teria ido ao local prestigiar o
evento. Durante o evento, um grave acidente teria sido registrado na propriedade. Em uma das imagens que circulou,
primeiro pelos grupos de WhatsApp, mostram o que seria um pedaço de osso que teria saltado do pé de um motociclista
devido ao impacto de uma batida com outra moto. Segundo informações, os motociclistas estariam empinando suas
motos.
Outra imagem que circulou mostra um carro vermelho dando “cavalinhos de pau” em uma pista na propriedade. Segundo
a postagem, quem estaria na direção seria o prefeito da cidade. O local é conhecido por ser um espaço próprio para esse
tipo de evento e shows de manobras.
Em meados de junho, o Governo de Rondônia assinou um novo decreto relacionado à pandemia da Covid-19, em que
eventos de até 999 pessoas, com distribuição de bebidas alcoólicas, poderiam acontecer com o fornecimento de álcool
gel 70% para higienização, teste para Covid-19, aferição de temperatura e mantendo espaçamento entre as mesas, sendo
1,20 metro de distância. O Jornal Tribuna Popular não tem informações se algum destes requisitos foram cumpridos no
evento deste final de semana!
Em contato com o Jornal Tribuna Popular, o prefeito Adailton Furia explicou ainda que a Prefeitura Municipal já notificou
o responsável pelo evento e diversas orientações foram debatidas para que eventos como este sejam realizados de
maneira segura aos participantes e sem causar nenhum incomodo à comunidade externa, como por exemplo na questão
de volume do som além do limite permitido.

Buscar notícias
https://tribunapopular.com.br/2021/08/imagens-de-um-arrancadao-realizado-no-final-de-semana-impressionam-cacoalenses/

Assinado eletronicamente por: DIEISSO DOS SANTOS FONSECA - 02/10/2021 19:27:15
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100219271351700000060310379
Número do documento: 21100219271351700000060310379

1/6

Num. 63001801 - Pág. 1

25/08/2021

Gincana de Motos - Imagens de evento realizado no final de semana impressionam cacoalenses - Tribuna Popular

(Da Redação – Tribuna Popular)

 Compartilhar:

 

 Categorias: Amazonia, Brasil e Mundo, Cacoal, Geral, Ji-Paraná, Mundo, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de
Moura, Rondônia



Notícias Relacionadas
Rondônia alcança mais de R$ 3 bilhões com exportações no primeiro
semestre de 2021
Dados do Governo de Rondônia, divulgados pela Secretaria de Estado de Finanças (Sefin),
apontam que o Estado alcançou cerca de […]
 25/08/2021

TRE-RO conquista 2º lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário – 2021
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia conquistou o 2º lugar na quarta edição do Ranking da Transparência do Poder
Judiciário, […]
 25/08/2021

No Dia do Feirante, prefeito Adailton Fúria homenageia àqueles que
abastecem nossa cidade com o que há de melhor em alimentos
saudáveis
O prefeito Adailton Fúria, através da SEMAGRI, enviou uma mensagem de felicitações aos
feirantes por sua data comemorativa. Ele enalteceu […]
 25/08/2021

Jaqueline Cassol destina recursos para entidades sociais de Rondônia
Foi destinado mais de R$ 1.5 milhão para 10 entidades sociais do estado Para contribuir
com a manutenção de algumas […]
Buscar notícias
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Ferroviários pedem apoio do Senador Acir para revitalização turística
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Prefeito de Cacoal Adaílton Fúria promove e provoca aglomeração, abusos contra leis de trânsito e pelo menos uma pessoa ferid…

As redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens de Cacoal e do Estado foram tomados este final de
semana por imagens de um baile funk realizado numa propriedade do prefeito Adailton Fúria (PSD), que

não

estava presente no evento.

















As cenas mostraram jovens aglomerados e sem máscaras, e vários deles realizando manobras radicais
com veículos, sem que houvesse nenhum aparato de segurança aos presentes. Imagens também mostram
que o consumo de bebidas na ocasião correu solto.
E aconteceu pelo menos um acidente grave com um dos presentes, que teve lesão grave, chegando a
arrancar um pedaço do pé do rapaz. Foi necessário acionar o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros
para atender o desastre.
O caso acabou tendo enorme repercussão nas redes sociais, com pesadas críticas a Adailton Fúria, posto
ser o dono da propriedade em questão. Além das reclamações acerca do perigo a que ficaram expostos os
presentes com as manobras automotivas, também houve muita queixa com relação a falta de medidas
sanitárias adotadas no combate ao Covid -19, as quais o gestor municipal tanto afirma defender.
O prefeito afirmou à imprensa que apesar da chácara ser de sua propriedade, ele não tem
responsabilidade alguma com o ocorrido, pois o imóvel estaria alugado há cerca de dois meses.
Mesmo assim, ele não vê nenhuma irregularidade em função da pandemia, alegando que há um decreto
do governo estadual que permite a permanência de até 999 pessoas em lugares abertos.
Sobre o acidente, ele declarou lamentar o ocorrido, afirmando que o piloto é experiente neste tipo de
manobra, e que tanto o rapaz quanto a moto estavam com a documentação em dia. Ele disse também que
trabalhou por 8 anos com eventos, mas nunca houve qualquer tipo de reclamação ou incidente.
Ainda de acordo com Fúria, os organizadores foram notificados para prestar esclarecimentos acerca do
ocorrido.
FONTE: OOBSERVADOR.COM
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018 - Vídeo momento do acidente

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 018 - Vídeo momento do acidente
Id: 63001803
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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019 - Vídeo Weliton no local do acidente

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 019 - Vídeo Weliton no local do acidente
Id: 63001804
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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02/10/2021 18:45
020 - Vídeo osso do Weliton deixado no local do acidente

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 020 - Vídeo osso do Weliton deixado no local do acidente
Id: 63001805
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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021 - Vídeo ferimentos da perna 1

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 021 - Vídeo ferimentos da perna 1
Id: 63001806
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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022 - Vídeo ferimentos da perna 2

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 022 - Vídeo ferimentos da perna 2
Id: 63001808
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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023 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 1

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 023 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 1
Id: 63001807
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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024 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 2

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 024 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 2
Id: 63001809
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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025 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 3

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (video/mp4)
Descrição do documento: 025 - AGLOMERAÇÃO EM CACOAL 3
Id: 63001810
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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026 ÁUDIO do segundo Requerido

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (audio/mpeg)
Descrição do documento: 026 ÁUDIO do segundo Requerido
Id: 63001811
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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027 ÁUDIO do segundo requerido

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (audio/mpeg)
Descrição do documento: 027 ÁUDIO do segundo requerido
Id: 63001812
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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028 ÁUDIO de Cleber Júnior S Diniz enviado a Weliton

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (audio/mpeg)
Descrição do documento: 028 ÁUDIO de Cleber Júnior S Diniz enviado a Weliton
Id: 63001813
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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029 ÁUDIO de Cleber Júnior S Diniz enviado a Weliton

Tipo de documento: DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO (audio/mpeg)
Descrição do documento: 029 ÁUDIO de Cleber Júnior S Diniz enviado a Weliton
Id: 63001814
Data da assinatura: 02/10/2021

Atenção
Documento do tipo (audio/video), portanto este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário.
Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.
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