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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DÉCIMA CÂMARA CÍVEL 
APELAÇÕES CÍVEIS 
AUTOS N.º 0010062-19.2008.8.19.0001 e 0006856-
94.2008.8.19.0001 (julgamento conjunto) 
 

Apelante 1: Ricardo Américo Pereira da Silva 
Apelantes 2: Eva Regina Paula Affonso e Ricardo Américo Pereira da 
Silva 
Apelados: Os mesmos 
 
Relator: Desembargador CELSO LUIZ DE MATOS PERES 

 
Apelações cíveis. Ações indenizatórias movidas respectivamente por 

viúva e filha da vítima, julgadas em conjunto. Descoberta de relacionamento 
amoroso entre o terapeuta e a esposa do réu. Homicídio praticado no interior no 
consultório da vítima. Fatos incontroversos. Contexto probatório que aponta 
para uma decisiva contribuição causal da vítima no evento trágico, não se 
tratando de um simples caso de traição, e sim da prática de dissimulação 
abominável atribuível à vítima, que se utilizou do pretexto de fornecimento dos 
serviços psicológicos e terapêuticos, além da amizade com o marido traído, para 
identificar as fraquezas do casal que buscava a reconciliação, e com isso, 
galantear e seduzir a esposa carente. Marido humilhado que se encontrava 
tomado por estado de inconsequência, havendo sofrido forte abalo emocional, 
causado pelas feridas abertas com a descoberta de haver participado de mais 
de 70 (setenta) sessões de terapia com aquele que, ao invés de procurar salvar 
sua família, desvirtuou-se do caminho profissional e objetivou unicamente 
aproveitar-se de sua vulnerabilidade psicológica e familiar, havendo se 
transformado em seu algoz. Peculiaridades dos autos evidenciadoras do 
reprovável comportamento da vítima, que recomendam a redução da verba 
devida a título de indenização por dano moral, a cada uma das autoras, de 
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais). 
Juros moratórios e correção monetária corretamente fixados na forma do artigo 
398 do Código Civil e da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 
Pensionamento fixado em 75% (setenta e cinco por cento) dos ganhos 
auferidos pela vítima, dividido em proporções iguais entre a filha e a genitora, 
que se mostra razoável, à luz do firme posicionamento da Corte Nacional. 
Termo final da obrigação destinada à viúva que deve considerar a possível 
sobrevida da vítima, e não da alimentada, o que isenta o julgado de reparos. 
Verba destinada à filha que somente poderia ser estendida aos 24 anos, caso 
houvesse efetiva comprovação da sua condição de estudante matriculada em 
estabelecimento de nível superior ou equivalente. Tutela referente ao 
pensionamento devidamente reconhecida por cognição exauriente, o que torna 
inútil o pedido de provimento da antecipação dos efeitos da tutela em grau 
recursal. Providência que não pode ser confundida com a liquidação provisória 
do artigo 475-A, §2º do CPC. Pedido indenizatório referente ao custeio de 
despesas com tratamento psicológico que dependia da produção da prova 
técnica correspondente, não pretendida especificamente pelas partes 
interessadas, que deixaram de impugnar a decisão saneadora prolatada em 
ambos os autos. Honorários sucumbenciais incidentes sobre as parcelas 
vincendas do pensionamento que, de fato, devem ser limitados a doze (12) 
parcelas mensais. Precedentes do STJ. Apelos do réu parcialmente providos, 
improvendo-se os recursos autorais. 
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A C Ó R D Ã O 

 

 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos 

tombados sob o nº 0010062-19.2008.8.19.0001 e 0006856-

94.2008.8.19.0001, em Apelações Cíveis que alvejam sentença 

prolatada em conjunto, em razão da conexão entre feitos, oriunda da 1ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, em que nos primeiros autos é 

apelante Ricardo Américo Pereira da Silva, e nos segundo feito Eva 

Regina Paula Affonso, bem como Ricardo Américo Pereira da 

Silva. 

  

 A C O R D A M, os Desembargadores da 

Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, em votação unânime, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso interposto pela parte ré, em ambos os autos, e NEGAR 

PROVIMENTO aos apelos das autoras, nos termos do voto do 

Relator. 

 

 

RELATÓRIO 
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1.    Recorrem tempestivamente, nos primeiros 

autos Ricardo Américo Pereira da Silva, e nos segundo feito Eva 

Regina Paula Affonso, como também Ricardo Américo Pereira da 

Silva, alvejando a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, em ações indenizatórias ajuizadas por Marina 

Affonso Silva e Eva Regina Paula Afonso, analisadas em conjunto, 

que julgou procedentes os pedidos, condenando o réu a pagar, a cada 

uma das autoras, a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a 

título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente e 

acrescida de juros moratórios legais a contar do fato danoso, bem como 

a ressarcir as despesas realizadas com o funeral, no montante de 

R$1.946,83 (mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três 

centavos).  

 

2.     O réu foi também condenado ao pagamento de 

pensões vencidas e vincendas no percentual de 75% (setenta e cinco 

por cento) do salário auferido à época pela vítima, incluídos os 

recebimentos a título de magistério e autonomia como profissional 

liberal, psicanalista, valor este a ser apurado em liquidação de sentença, 

diante da renda líquida do consultório, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada uma das autoras, persistindo a obrigação com 

relação à autora Marina até seus 18 (dezoito) anos completos e 65 

(sessenta e cinco) anos no que se refere à viúva.  
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3.     Esclareceu o julgado que as parcelas de 

pensionamento vencidas deveriam ser corrigidas monetariamente a 

contar de cada vencimento, com juros moratórios a partir do evento 

danoso e que as parcelas referentes ao magistério deveriam ser 

reajustadas de acordo com os índices da categoria. Por fim, condenou o 

réu nos ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

 

4.    Nos autos da ação de conhecimento n.º 

0010062-19.2008.8.19.0001, sustenta o réu apelante, em síntese, 

que o episódio embasador da indenização por dano moral só ocorreu em 

razão da conduta reprovável do falecido psicólogo, tecendo comentários 

acerca da dinâmica dos acontecimentos, sobretudo, a descoberta do 

relacionamento amoroso entre o terapeuta e sua esposa, esta na 

condição de paciente. 

 

5.     Aduz ter havido culpa concorrente da vítima 

para a ocorrência do evento danoso, pleiteando a redução dos valores 

fixados a título de indenização. Acrescenta que o termo inicial da 

correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as verbas 

indenizatórias deve ser a publicação do julgado, acrescentando que a 

verba fixada a título de pensionamento se mostra exorbitante, e que o 

termo final da obrigação deve conter a ressalva do atingimento da idade 

limite ou até a sua morte.  
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6.     Por fim, argumenta que os honorários 

advocatícios devem ter como base de cálculo somente doze (12) 

prestações vincendas, além das vencidas. Requer, assim, a reforma da 

sentença. Nos autos n.º 0006856-94.2008.8.19.0001, repete os 

argumentos já destacados.  

 

7.     Nestes mesmos autos de n.º 0006856-

94.2008.8.19.0001, apelam Marina Affonso Silva e Eva Regina 

Paula Afonso, alegando que fazem jus ao recebimento de verbas para 

o custeio do tratamento psicológico, ao contrário do que entendeu o 

Juízo a quo. Questionam o termo final do pensionamento devido, 

argumentando que deve ser estendido até que a primeira complete a 

idade de 24 (vinte e quatro) anos, e a segunda 75 (setenta e cinco) 

anos. Destacam a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela quanto à verba alimentar, pretendendo a modificação do 

julgado.  

 

8.     Contrarrazões nos autos de n.º 0006856-

94.2008.8.19.0001 às fls.591/596 e 598/601, ausentes nos autos de 

n.º 0010062-19.2008.8.19.0001. 

 
 

É O RELATÓRIO. 
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V O T O 
 

 

 

9.    Ações indenizatórias julgadas em conjunto, em 

que se discute o dever sucessivo de indenizar filha e o ex-cônjuge 

mulher, em razão da prática de homicídio atribuído ao réu no interior no 

consultório da vítima. 

 

10.     De todo o contexto probatório produzido nos 

autos depreende-se que o réu, na condição de ex-paciente da vítima, foi 

o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida daquela. Tais 

fatos, caraterizadores do ato ilícito ensejador do dever 

sucessivo de indenizar, restaram incontroversos. 

 

11.     Contudo, antes de se analisar a natureza e a 

extensão dos danos invocados pelas familiares do psicólogo, faz-se 

necessário observar as condições e circunstâncias que envolvem os 

fatos, as quais interferem de certo modo no nexo causal. Após toda a 

narrativa da sucessão dos acontecimentos desta trágica história, pode-

se perceber que o ato homicida, embora jamais justificável, encontra 

razões para sua explicação. 
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12.     A situação dos autos não envolve um simples 

caso de traição, e sim da prática de dissimulação abominável atribuível à 

vítima, que se utilizou do pretexto de fornecimento dos serviços 

psicológicos, além da amizade com o marido traído, para identificar as 

fraquezas do casal, que buscava a reconciliação, e com isso, galantear e 

seduzir a esposa carente. 

 

13.     Foram inúmeros episódios que, repita-se, não 

justificam o “banho de sangue”, entretanto, de certa forma, servem para 

demonstrar que a vítima, ainda que de forma mínima, contribuiu para a 

ocorrência do trágico evento. Por certo, o marido humilhado não agiu 

por motivação fútil, ao contrário, encontrava-se tomado por estado de 

inconsequência, havendo sofrido forte abalo emocional, causado pelas 

feridas abertas com a descoberta de haver participado de mais de 70 

(setenta) sessões de terapia com aquele, que ao invés de procurar 

salvar sua família, desvirtuou-se do caminho profissional e queria 

unicamente aproveitar-se de sua vulnerabilidade psicológica e familiar, 

tendo se transformado em seu algoz. 

 

14.     O Juízo a quo, ao analisar o caso, entendeu 

que o fato de a esposa haver traído o réu com a vítima mostrava-se 

irrelevante ao conhecimento do mérito. Não entende assim este Órgão 

Recursal, pois a imoral promiscuidade, a total falta de valores com que 

foi tratado o marido traído, por certo, foram circunstâncias que lhe 

incutiram desespero, a ponto de leva-lo a cometer o ato mais extremo e 

inconsequente que um ser humano pode praticar, que é ceifar a vida de 

um semelhante. 
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15.     Não que o ato de matar também não seja 

censurável. Ao contrário, tanto que o réu foi condenado criminalmente e 

deverá responder pelos danos causados à esposa e filha da vítima, mas 

não se poderia deixar de tecer estas linhas, a fim de justificar a 

necessidade de redução do valor indenizatório fixado a título de 

indenização por dano moral, considerando-se a contribuição causal da 

vítima, ainda que reduzida, na agressão que sofreu. 

 

 

16.     Há de se notar, assim, que os danos morais 

ocorreram in re ipsa, sendo evidente e incontestável a violação dos 

mais preciosos direitos de personalidade dos familiares da vítima, que 

diante do atuar do réu, se viram privadas de tão importante convívio 

familiar.  

 

 

17.     Por certo, as consequências do ato ilícito 

noticiado nos autos são graves, não podendo ser enfrentadas da mesma 

forma que as demais situações comumente analisadas por esta Corte 

Estadual. Não se pode conceder a ninguém o direito de fazer justiça com 

as próprias mãos e a retirada de uma vida é claríssimo exemplo de tal 

gravidade.  
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18.     Porém, não se pode perder de vista toda a 

justificativa causal acima descrita, motivo pelo qual, diante de um 

imperativo ético que deve permear todo o ordenamento jurídico, o 

montante indenizatório fixado pelo Juízo a quo a título de dano moral 

merece ser reduzido substancialmente de R$120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), direcionado a cada uma 

das autoras, valor que melhor repara o dano, de forma a minimizar a 

dor das vítimas do ilícito, como também pune o causador do dano, 

estabelecendo uma sanção que lhe sirva de exemplo para que não 

repita o ilícito. 

 

19.     Quanto ao termo inicial para a incidência dos 

juros moratórios, tratando-se a demanda de responsabilidade civil 

extracontratual, deve ter aplicação o artigo 398 do Código Civil e o 

verbete sumular 54 da Corte Nacional, computando-se os juros desde a 

data do evento. A correção monetária relativa à verba indenizatória 

moral deve ter seu termo inicial fixado de acordo com a Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

20.     No que se refere ao pensionamento fixado, 

entende-se como lucro cessante aquilo que se deixou razoavelmente de 

ganhar, de acordo com a normalidade dos fatos, estando ligado a uma 

probabilidade objetiva de ganho, sendo importante salientar que a 

dependência econômica de ambas as autoras é presumida.  
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21.     O valor mensal da obrigação, fixado em 75% 

dos ganhos auferidos pela vítima, deverá ser dividido em 

proporções iguais entre filha e genitora, mostrando-se razoável, 

considerando-se o posicionamento adotado pela Corte Nacional, quanto 

aos percentuais ideais, através do Resp 853921/RJ. 

 

22.     Quanto ao termo final, de fato, a expectativa de 

vida da mulher brasileira é de 75 (setenta e cinco anos) e a do homem é 

de 68 (sessenta e oito) anos, segundo relatório divulgado pela 

Organização Mundial de Saúde. Porém, ao fixarmos tal termo de 

pensionamento, devemos ter em mente o tempo de sobrevida 

daquele capaz de prover os alimentos, e não do alimentado, 

razão pela qual o pensionamento devido ao ex-cônjuge mulher deve 

cessar quando esta completar 65 (sessenta e cinco) anos, época em 

que seu cônjuge completaria 68 (sessenta e nove) anos, como 

constou do julgado.  

 

23.     A obrigação referente à filha deverá cessar aos 

18 (dezoito) anos, somente estendendo-se até os 24 (vinte e quatro) 

anos de idade se demonstrada a condição de estudante em 

estabelecimento de nível superior ou equivalente, o que não restou 

evidenciado, ao menos indiciariamente, do contexto probatório 

produzido nos autos. Decerto, a obrigação alimentar, de cunho 

eminentemente pessoal, termina com a morte do alimentado, de forma 

que a ressalva pretendida pelo réu apelante parece ser necessária. 
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24.    Também o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela referente ao pensionamento, em grau recursal, carece de 

utilidade, pois o provimento já foi deferido pelo julgado recorrido em 

cognição exauriente, e mesmo diante do efeito suspensivo conferido ao 

recurso, não afasta a possibilidade da liquidação provisória, na forma do 

artigo 475-A, §2º do Código de Processo Civil.  

 

 

25.     No que se refere ao pedido indenizatório 

referente ao custeio das despesas com tratamento psicológico, tal 

pedido dependia da efetiva comprovação da existência de sequelas 

psíquicas, devidamente comprovadas por um perito médico habilitado 

para tanto, até para que se estabelecesse a forma e o prazo de seu 

fornecimento, a justificar a necessidade da indenizabilidade, o que não 

restou comprovado nos autos e tampouco pretendido 

especificamente pelas interessadas, que deixaram de impugnar 

a decisão saneadora prolatada em ambos os autos. 

 

 

26.     Os honorários sucumbenciais incidentes sobre 

as parcelas vincendas do pensionamento realmente devem ser limitados 

a doze (12) parcelas mensais, sem prejuízo do cômputo das parcelas 

vencidas, conforme consolidado posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê dos seguintes arestos: 
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“Acidente de trânsito. Transporte coletivo. Responsabilidade civil de 
empresa preponente. Honorários de advogado. Em caso tal, não se aplica o § 5º do 
art. 20 do Cód. de Pr. Civil. Incidem os honorários sobre as prestações vencidas 
mais um ano das vincendas. Recurso especial conhecido e provido em parte.” 
(REsp 233603 / MS - Relator(a) Ministro NILSON NAVES - TERCEIRA TURMA - DJ 13/12/1999 
p. 145) 

 

 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. MILITAR PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS. 
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO CASTRENSE RECONHECIDA PELA 
CORTE DE ORIGEM. DIREITO À REFORMA QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DO 
NEXO CAUSAL ENTRE INCAPACIDADE E ATIVIDADE MILITAR. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 260 DO CPC. AGRAVO 
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.   A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça fixou o entendimento de que o Militar, temporário ou de carreira, que 
por motivo de doença ou acidente em serviço se tornou definitivamente 
incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas, faz jus à reforma, sendo 
despiciendo, em tal situação, que a incapacidade guarde relação de causa e efeito 
com a atividade exercida. 2.   Agravo Regimental parcialmente provido, apenas 
para delimitar a base de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações 
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do 
art. 260 do CPC.” (AgRg no REsp 1211898 / RS - Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO - PRIMEIRA TURMA - DJe 15/10/2015) 

 

27.    Assim sendo, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO interposto pelo réu, em ambos os autos, apenas para 

se reduzir o montante indenizatório devido a título de danos morais, a 

cada uma das autoras para R$30.000,00 (trinta mil reais), esclarecendo-

se que os honorários sucumbenciais incidentes sobre as parcelas 

vincendas do pensionamento serão limitados a doze (12) parcelas 

mensais. Em consequência, NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS 

interpostos pelas autoras, ficando mantido o julgado recorrido nos 

seus demais termos. 

 É o voto.  

 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2015. 
 

Desembargador CELSO LUIZ DE MATOS PERES 
Relator 
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