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SENTENÇA 

Relatório simplificado (art. 38, L 9.099/1995). Cuidam os autos de pedido de pagamento de 

indenização por danos morais em razão de agressão sofrida pelo autor, perito médico do INSS, 

durante atendimento a segurado nas dependências da Agência da Previdência Social na cidade de 

Viamão/RS. 

Alega o autor que, no dia 05/08/2011, por volta das 15h, foi agredido por segurado na sala de 

atendimento para perícia, tendo sofrido lesões corporais indicadas no exame de corpo de delito 

(escoriações, edemas e equimoses), que culminaram com seu afastamento do trabalho (licença por 

acidente em serviço), desde 08/08/2011. Alega que o evento danoso é imputável a ré, por não 

fornecer a devida segurança aos seus servidores, devendo indenizar o autor pelos danos morais 

sofridos. 

Citado, o INSS alega preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial; e requer a denunciação 

à lide do autor da agressão e da empresa de vigilância. No mérito, sustenta que para ocorrências 

como a do autor (dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício 

do cargo), a Lei 8112/1990 prevê a licença por acidente em serviço, que já foi usufruída pelo autor, 

não havendo previsão de outra forma de indenização 

Fundamentação. Preliminar. Ilegitimidade passiva do INSS. O fato de o evento danoso ter ocorrido 

dentro das dependências da Agência da Previdência e durante o exercício das atividades 

profissionais do autor/servidor, caracteriza a legitimidade passiva da autarquia previdenciária. 

Ademais, a verificação da responsabilidade do INSS pela ocorrência do evento danoso diz respeito ao 

mérito do pedido e como tal será analisado. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Preliminar. Denunciação à lide. No âmbito dos juizados especiais, 'não cabe qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem assistência' (art. 10 da Lei 10.9.099/1995). 

Indefiro, portanto, o pedido de denunciação da lide ao autor da agressão e à empresa de vigilância. 

Preliminar. Inépcia da Inicial. Valor atribuído à causa. O valor atribuído à causa (R$ 10.000,00),está 

dentro do limite dos juizados especiais e não se mostra incompatível para a pretensão indenizatória 

postulada, frente ao fatos narrados na inicial. Rejeito a preliminar. 



 

Mérito. Adotou-se, no Brasil, no que concerne às entidades de direito público, a responsabilidade 

objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo, sem, no entanto, adotar a posição extremada 

dos adeptos da do risco integral. Isso não implica que deva a Administração Pública indenizar 

sempre, mesmo quando presentes excludentes da responsabilidade [TRF4, AC 2001.72.02.004655-7, 

Quarta Turma, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, D.E. 20/08/2007]. 

De regra, é indispensável à configuração da responsabilidade civil a ocorrência de um evento 

danoso, gerado pela conduta do agente, e que este tenha agido com culpa. Nos termos do art. 37, 

§6°, da Constituição Federal, para configuração da responsabilidade do Estado, prescinde-se da 

demonstração da culpa do agente, basta a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o 

dano sofrido. Tratando-se de responsabilidade do Estado por omissão de serviço, todavia, devem ser 

demonstrados o nexo de causalidade e a culpa. 

No caso, não há controvérsia sobre as agressões sofridas pelo autor, mas sim sobre a 

responsabilidade do INSS pelos danos morais sofridos pelo autor. 

A conduta geradora de dano moral seria a negligência da autarquia ré em oferecer a devida 

segurança a servidor seu, agredido por segurado enquanto desempenhava suas funções de perito 

médico na Agência do INSS em Viamão. 

Assim, impõe-se analisar se houve omissão culposa por parte do INSS em não oferecer segurança e 

condições para o autor realizar a perícia médica. 

Sobre os fatos, o autor relata na inicial: 

No dia 05 de agosto de 2011, por volta das 15h, o autor foi atender o segurado Rodrigo de 

Ramos Schuvartzhaupt. (...) o Sr. Rodrigo negou-se a sentar e não aceitou o cumprimento do 

autor ao recebê-lo na sala de atendimento, dizendo-lhe 'não ser sua mão bem-vinda'. Em 

razão disso, o autor disse ao segurado que não teria condições de realizar uma perícia de 

qualidade e isente, recebendo como resposta uma ameaçadora afirmação: 'Tu vais fazer a 

perícia com qualidade a ai de ti se tu me negar o benefício'. Ao solicitar à gerência a retirada 

do segurado da sala de atendimento, o autor recebeu dele um violente tapa no rosto, que o 

derrubou da cadeira e o fez perder seus óculos, seguindo-se uma série de tapas e socos que 

somente cessaram quando o periciado, após muita luta, ter sido dominado pelos seguranças 

do posto previdenciário'. 

A versão do autor é confirmada pela declaração firmada pelas testemunhas (servidoras do INSS) que 

presenciaram o acidente. Elas relatam que que tentaram socorrer o autor das agressões do 

segurado, 'após o autor ter sido agredido com um violento tapa no rosto que o derrubou da cadeira, 

voando seus óculos, o segurado continuou batendo no autor no solo', quando chegaram dois 

seguranças e conseguiram dominar o agressor (OUT8/9 - evento 1). 

As lesões corporais sofridas pelo autor estão comprovadas no auto de emaxe de corpo de delito 

(OUT6 - evento 1), assim como a licença por acidente em serviço pelo período de 08/08/2011 a 

05/12/2011 (OUT12 - evento 1). 



O autor registrou ocorrência contra o agressor na Delegacia de Polícia de Viamão e representação no 

Ministério Público Federal para reclamar melhores condições de trabalho. 

Em razão da agressão sofrida pelo médico perito (autor), foi elaborado um relatório de uma visita de 

fiscalização na Agência da Previdência Social de Viamão, em 01/09/2011, pela Comissão de 

Fiscalização do CREMERS na Agência da Previdência Social de Viamão, concluindo que há vários 

problemas de segurança na Agência (OUT14/16 - evento 1). 

As conclusões do relatório do CREMERS são as seguintes: 

Trata-se de agência da previdência social com relato de histórico de agressões, além 

de agressão recente à Médico Perito, que gerou o presente expediente. 

Foram verificados vários problemas com relação à segurança da agência: a entrada 

principal, no momento da visita de fiscalização, não apresentava vigilante; o sensor de 

detecção de metais detectou objetos de metal trazidos pelo Médico Fiscal, mas o mesmo não 

foi abordado para esclarecimento da natureza dos objetos; o bastão manual para detecção 

de metais estava em sala ao lado do corredor de perícias quando deveria estar com vigilante 

à entrada da agência; não havia previsão de vigilante substituto para os horários de 

intervalo dos vigilantes; em parte do turno da tarde foi informada a diminuição do número 

de vigilantes para dois; foi solicitado o aumento no número de vigilantes, mas a demanda 

não foi atendida. 

Foi informado, segundo cópia dos boletins de ocorrência fornecidos ao Cremers, que, 

no episódio de agressão que motivou o presente expediente, o beneficiário já teria entrado à 

sala de perícias com sinais de violência iminente. Indivíduos com sinais de violência iminente 

são passíveis de observação e, às vezes, de prevenção, por exemplo por presença mais 

ostensiva de segurança. 

Assim, fica evidente a responsabilidade da autarquia ré pelas agressões físicas infligidas ao 

requerente, caracterizada pela falta de segurança devida ao atendimento dos segurados na Agência 

do INSS para realização das perícias médicas. 

Conforme consignado no relatório do CREMERS, no dia da agressão sofrida pelo autor, as câmeras 

de vigilância estavam inoperantes; bem como de que o segurado/agressor já teria entrado à sala de 

perícias com sinais de violência iminente, fato a exigir por uma presença mais ostensiva de 

segurança no local de atendimento. 

Cumpre ressaltar ainda que em seu depoimento da Polícia Federal o autor reporta que, no dia 

24/05/2010, o mesmo agressor já fora atendido no mesmo Posto, demonstrando sinais de 

impaciência e de agressividade (OUT10 - evento 1). 

Ademais, os seguranças da Agência somente chegaram ao local após o autor já ter sofrido várias 

agressões, ou seja, não conseguiram evitar o evento danoso. 

Assim tenho por demonstrada a omissão de serviço da autarquia, que gerou a situação danosa, 

tendo em vista a responsabilidade do INSS de zelar pela integridade física e moral de seus servidores 

no ambiente de trabalho. 



Demonstra-se assim o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano causado ao autor. 

É evidente o dano moral sofrido pelo autor, ante as agressões físicas sofridas em face da negligência 

do réu em prover a devida segurança no local de realização das perícias. Além disso, o autor ficou 

incapacitado para o serviço por um período superior a três meses. Ressalte-se que o fato de o autor 

ter sido licenciado por acidente de trabalho não afasta o seu direito de indenização por danos 

morais, ao contrário, torna mais evidente os danos sofridos em razão da conduta omissiva da ré. 

Nesse sentido: 

DANOS MORAIS. AGRESSÃO SOFRIDA POR FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL DA UFSM POR 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS. DEFICIÊNCIA DA SEGURANÇA DO HOSPITAL. JUROS 

MORATÓRIOS - PERCENTUAL. INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR. 

Evidenciada a omissão da Administração em dar segurança aos seus funcionários, como 

atestado em laudo de médico do trabalho. 

Comprovados os danos e sua gravidade, pois até mesmo foi afastado do serviço ativo o 

autor com as fortes agressões físicas sofridas. 

Mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais por se harmonizar com o 

habitualmente fixado nesta Turma, em casos como tais. 

Juros moratórios em 1% ao mês, como previsto no artigo 406 do novo Código Civil - 

inaplicável o art. 1-F da a Lei 9.494/97 - Precedentes. [TRF4, Quarta Turma, Apelação Cível 

(Processo nº 0009433-69.2007.404.7102), Rel. Jorge Antonio Maurique, D. E. 03/12/2010]. 

Valor da indenização. O valor da indenização deve ficar ao prudente arbítrio do juiz, observando-se 

o caráter punitivo pedagógico, bem como as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições 

econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual 

participação do ofendido para configuração do evento danoso. Deve ser arbitrada em valor que 

represente punição ao infrator, suficiente a desestimulá-lo à prática de novas condutas ilícitas. 

Ademais, como a inicial não requer uma quantia determinada de indenização, não está o juízo 

adstrito ao valor da causa atribuído pelo demandante, estando a indenização limitada apenas, neste 

caso, pelo montante previsto no art. 3º, caput, da Lei n.10.259/2001, uma vez fixada a competência 

do juizado especial federal para o processo e julgamento da demanda. 

Tendo em vista especialmente a precariedade das condições de segurança da Agência da 

Previdência Social atestadas pelo CREMERS, bem como a gravidade das lesões sofridas pelo 

demandante, que restou inclusive afastado do trabalho desde a época, mostra-se justa a fixação da 

indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para fins de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes do fato danoso. 

A atualização da quantia ora deferida, bem como a remuneração da mora deverá ser feita de acordo 

com a incidência, em uma única vez, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a contar da data desta sentença, nos termos do art. 1º-F da L 9.494/1997, 

com nova redação dada pelo art. 5º da L 11.960, de 29/06/2009, 



Dispositivo. Pelo exposto, rejeito as preliminares de falta de interesse processual e inépcia da inicial; 

e, no mérito, julgo procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais. 

A atualização da quantia ora deferida deverá ser feita a partir da data desta sentença nos termos da 

fundamentação. 

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, da L 9.099/1995). 

Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento. Cumprida a obrigação, arquivem-se os autos com 

baixa na Distribuição. 

 

Porto Alegre, 16 de março de 2012. 

Gustavo Schneider Alves 

Juiz Federal Substituto 


